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INLEIDING. 

EW 

: Veelvuldig is hetnut, hetwelk ons, elken dag 
van ons tegenwoordig leven ‚ eene- vlijtigesbe= 
oefening der Wetenschappen verschaft. De kun- 
digheden ‚met welke. zij „ons beloont „kunnen 
ns schier: elken oogenblik en in allerlei omstan- 

digheden te stade komen. _ Den J ongeling strekt 

„zulkeene beoefening tot opscherping , den Grijs- 

aard tot verlustiging. Zij is een. sieraad van den, 

voorspoed en in, tegenspoed verleent zij ons toe- 
„vlugt en troost. Te huis vermaakt zij ons en 

buiten i is zij ons niet, hinderlijk. De schatten, 
„met, welke zij ons verrijkt, overnachten met 

„ons waar, wij ons ook bevinden en verzellen ons 

op. reis, en op het land (a). Tot aanbeveling 
„van de Wetenschappen en hare beoefening is.dit 
duizendmalen Rangenoend en de ondervinding heeft 

AARNNEE _ het 

SU citero ORE pis Artha Ce 1 v veren vet 5) 
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het door een aantal voorbeelden bevestigd. Niet 
minder intusschen verdient het in aanmerking te 
worden genomen , of er genoegzame gronden be- 
staan , op welke wij ons kunnen overtuigd hou- 
den, dat ook nog in het ‘volgend leven de We- 
tenschappen « ddie wij hier aanleeren, ons de 
gewigtigste diensten zullen kunnen bewijzen, en 
of wij met reden kunnen verwachten , dat de kún- 
digheden, welke wij ons hier, bij de beoefening 
der Wetenschappen, eigen maakten, ook dan 
„mog ons zullen te stade komen. Bestaan er toch 

_-genoegzame gronden voor die overtuiging en 

verwachting , dan moet dit ons buiten twijfel 
mog meer tot het verkrijgen van nutte kennis 

-en wetenschap aansporen , dan al het voordeel, 
‘hetwelk wij ons voor dit leven kunnen beloven 
-van onze pogingen, en tot uitbreiding van den 

‘kring onzer kundigheden. 

Waardig den verlichten ijver voor den bloei 
en de bevordering der Wetenschappen, door 
«welken het loffelijk Zeeuwsch Genootschap reeds 
zoo vele jaren heeft uitgemunt, is dus ook ge- 

owis deszelfs poging tot het aankweeken diër 
‘overtuiging en het verlevendigen dier verwach 
ting, door het uitschrijven van eene prijsvraag, 
Apt welke uitnoodigt tot het onderzoek: of er 
® grond 

(B) Deze prijsvraag wierd. reeds in 1816 uitgeschreven. Op eÀ 
ze 



Ed, 
grond ús om te gelooven, dat de: in, dit: leven 
beoefende Wetenschappen, ookin het: toekomend 
leven tot vermeerdering van den gelukstaat der 

gezaligden zullen kunnen dienen ? Bevindt men 
bij dit onderzoek „dat er genoegzame reden be- 

staat, om zich, bij het beoefenen der Weten- 

schappen, te „vleijen- met het vooruitzigt, dat 
hetgeen, wij hier aanleeren eindeloos ons zal bij= 
blijven , en tot vermeerdering van onze zaligheid 
dienen , dan. verdient het gewis ook verdere na 

sporing: welke de Wetenschappen zijn, waarop 
de mensch zich in dit leven. vooral. behoort toe 

te leggen, om van derzelver aanvankelijke ken- 

nis ook aan gene zijde van het graf de zaligste 

gevolgen te kunnen hopen, Dezelfde prijsvraag 

verlangt dan ook dit verdere onderzoek, het- 
‘welk wij van te meer belang mogen achten, 

om dat de ondervinding leert, dat men, bij de 

opvoeding der Jeugd en het aanleeren der We- 

tenschappen „ over het algemeen , weinig acht 

slaat op het meerdere nut, hetwelk wij ons van 
de eene. Wetenschap. boven de andere mogen 
beloven, voor ‚de eeuwigheid : een onderwerp, 

over 

zelve kwam in 1818 slechts één antwoord in; doch hetwelk , hoe 

zeer veel goeds en schoous bevattende ‚ geoordeeld wierd niet te 

kunnen bekroond worden, waarom de prijsvraìg bij het programma 
_ Van 1819 , mogmaals ter beent woörding wierd voorgesteld, N 



4) 
over hetwelke, hoe belangrijk ook, slechts-weiz 
nig schijnt te worden gedacht en gesproken; 
gelijk er ook, immers zoo ver mij bekend is; 
slechts zeer weinig over is geschreven (c)). 

Ter nadere ontwikkeling en bepaling van den 

zin der prijsvraag zullen eenige aanmerkingen 
dienen te worden voörafgezonden , die kunnen 

strekken, om den weg te banen tot eene or= 
denlijke en doelmatige beantwoording. . 

Het eerste lid der vraag: of er, namelijk ; 

grond is,om te gelooven enz. , zou kunmen schij= 

nen te verlangen een meer algemeen onderzoek 

náar al den invloed, dien de beoefening‘ der We- 

tenschappen in dit leven zou kunnen hebben op 

de verhooging en vermeerdering van het geluk 

der gezaligden in het toekomstige. Bij zulk een 

omeen” zou dan ook natuurlijk in ‘aanmer 

king komen al de uitwerking , welke de beoefe 

ning der Wetenschappen m dit leven, op ons 

verstand en hart kan hebben, om ons hier aan- 

wvankelijk voor te bereiden en meer vatbaar“te 

maken voor het genot van de zaligheid des | He- 

mels. Het zou te pas komen te gewagen van 

de 

{ey Eene’ opzettelijk os over dit” ‘belangrijke onderwerp geschrevene 

verhandeling is mij niet voorgekomen, Slechts hier en‘daar heb’ ik 

de eene af andere wenk er aartmerking” betrekkelijk hetzelve „aan 

“getroffen, welke mij van eenige dienst heeft kunnen” zijns ee … 



(5) 

de heilzaame strekking onzer: vlijtige pogingtu; : 
tot verkrijging van nuttige kundigheden aange= 
wend „tot opscherping:-vanons: oordeel „ ver= 
sterking van ons geheugen ,‚ vorming van onzen 

smaak, verzachting onzer: zeden:(d), verfijning 
van „gevoel voor ‘het: schoone; goede en edele 

enz. De invloed van dit-eenven ‘ander, op on= 

ze gelukkige voorbereiding: tot:-en verhoogde 

vatbaarheid-voor-het geluk der toekomstige eeus 
we ; zou moeten’ worden “aangewezen: en‘ zeker 
zou dit belangrijke-stof ter behandeling-opleve- 

ren 3’ doch het blijkt „reedseenigzins uit: het 
tweede lid der-prijsvraag zelve (e); en wordt 
door het -programma,van 1819 „ - buiten. allen 
twijfel gesteld, dat het doel vanhet Zeeuwsch 
Genootschap meer bepaald is , daar het Genoot= 

schap niet di meer algemeen. onderzoek ver- 

roet iS om te anlbo vers dat de fiier door me 
beoefende Wetenschappen, ons, ook nog als 

gezaligden, in den toekomstigen gelukstaat zul 

len bijblijven , en dan meer regels verma vi 

ken tot vermeerdering van ons s geluk ( f ). 4 
„Daad 

_(d Ingenuas didicisse fideliter artes emollit mores de 

(e) Het verlangt trouwens alleen te zien aangewezen , welk nut 

men , aan gene zijde. des grafs van de aanvankelijk , door de beoe- 

bne der Wetensch; appen, aangeleerde kennis , en niet var der- 

zelver invloed tot. vorming van ons verstand en hart, ‚ mag hopen, / 

Bijblij ven, nameli jk, als de ondals en onzer verder té . 
dee 7 r ki gef 
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‚Daar de vraag” niet bepaalt, of zij verlangt; 
dat men: dien grond zal zoeken in de Heilige 
Schriften, of indem aart der zaak, door mid 

del-van „gezonde wijsgerige nasporing en rede- 
netingen; schijnt het. mij toe „ dat men zich, bij 
derzelver beantwoording, mag bedienen zoo wel 

_ van Bijbelsche „-als.-uit. de reden afgeleide be 
wijzen. Te-meer schijnt het mij blijkbaar, dat 
maen zich, maar het doel des-Genootschaps , ook 
van …Bijbelsche- bewijzen ‘bij dit-onderzoek: mag 

bedienen „on -dat het programma vari 181g 
het niet wraakt ‚ir de ecne- in 1818 ingezon= 
dene-maar niet bekroonde, verhandeling op on= 

ze prijsvraag „dat derzelver schrijver zich 
van den. Bijbel bij nie onderzoek heeft be- 

diend (gs); °° 
— Verpligten Bijbelsche en andere Bertie ons, 
óín een stellig’ antwoord op het eerste gedeelte 

verkrijgen kunde , als hulpmiddelen tot het maken. van ' meerderd 

vorderingen. in ‚kennis ea wetenschap en als voorwerpen van onzé 

voortdurende belangstelling, kennisneming en beoefening: en me 

dewerken ter bevordering van ons geluk, door te blijven invloei- 

jen op de verlichting van ons verstand, onze opleiding tot God en 

zijne dienst ‚ Onze vorming tot weg en de vermeêrdering van óns 

(6) IE, het programma prijst het in Rele schrijver, vd 

hij i in zijne verhandeling zijne Christelijke beginselen hebbe doen 

„ doorsttalen, en keurt alleen af zijn fe eg Ben vaù 
“ Schriftuurplaatsen. * 
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der vraag te geven, dan moet er verder wör: 
den onderzocht, welke die wetenschappen zijn’, 
van. welker „aanvankelijke kennis men ‘zich, 
ook aan gene zijde des grafs, de meeste. ren 
gevolgen. mag beloven. | go himef 

„Een ruim veld zoude men ar, ig het be- 
‘handelen van dit tweede gedeelte der vraag gé- 
opend zien,-om uit te: weiden over het nut, 
hetwelk men, ook nog in den Heimnel, mag 

‚verwachten van de hier-aanvankelijk ‘ver ige 
‚ne kennis van God en zijne dienst. Doch hét 
„Genootschap. verlangt niet, dat “men hier ovér 

uitweide, maar meer, dat men de zekerheid en 

„uitgebreidheid van dit nut veronderstelle ; itrnú- 

mers ; slechts als in het voorbijgaan , aanwijs- 
ze, Ook dit blijkt reeds wit de prijsvraag zel- 
ve en wordt nog daarenboven duidelijk genoeg 

gezegd in het programma van 1819. “Zoo ik 
mij niet bedriege, worden evenwel hierdoor 
niet uitgesloten die Wetenschappen „ welke kune 
nen beoefend worden met het meer bepaalde 
doel, om ons op te leiden tot de. kennis vaf 
God en zijne dienst, door de beschouwing vaa 
zijne wijsheid, magt en goedheid , zoo heerlijk 
in zijne Schepselen en in zijn wereldbestuur ten 

__toon gespreid, maar die ook afgescheiden. van 
_dit doel kunnen worden beoefend en beschouwd; 

…Nerder,nog minder, dan men behoeft uit te weiù 
AK den 
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den, over; het bijblijvend nut van de kennis van 
„Ged en zijne dienst in een volgend leven , be- 

hoeft men zich; naar het doel van het Genoot- 

schap , in te laten met bewijzen. voor de zeker 

heid onzer verwachting van een volgend leven 

en deszelfs zaligheid, De ‚prijsvraag veronder- 

stelt het als „bewezen, dater, ook „nog «aan 

gene, zijde des grafs, leven en zaligheid voor 
„ons te hopen is. 

„Eindelijk, schoon de diie ; naidoneje, 
wit vaststelt, welk eene slotsomme het onder— 

zoek „ hetwelk zij verlangt, ‘moet opleveren’, 
schijnt het echter ‚dat men , bij de opgaaf der 
-prijsstof meer op eene voor de Wetenschappen 
gunstige, dan ongustige slotsomme heeft gere- 
„kend; daar het tweede deel der vraag alleen 

eene verdere nasporing verlangt ingevalle het 
erste niet ontkennend beantwoord wordt. 

soMeer voorloopige aanmerkingen schijnen mij 
miet noodig “ter ontwikkeling en bepaling van 

den zin der voorgestelde prijsstof, welker be- 
handeling zich van zelfs verdeelt in twee hoofd 

deelen , immers indiën, gelijk het Genoot- 

schap schijnt ‘te verwachten, ‘op het eerste 
gedeelte der vraag een stellig en toestemmend _ 

antwoord volgt. Het eerste, namelijk , moet 
bevatten eer ohadoek ‘of er grond is, óm 
te „gelooven; vedat-de in “dit leven: rd 
jk er iN 
drf 
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Wetenschappen ook, in het toekomend leven, 

tot vermeerdering van den gelukstaat der ge- 

zaligden zullen, r hunnen ydienen? s en blijkt het, 
dat er grond i is voor dit geloof, dan moet het 
tweede hoofddeel dienen, om nader te onder 

zoeken: welke diè W etensöhappen z ĳn, wc) 
op. de mensch , naast” de kennis van God’ en 

zine dienst, - zich: in-“dit levert vooral behoort 
toe te leggen, om wan dêrzelwer “aanvankelijke 

kennis, ook aan gene zijde van het graf, de 

zaligste gevolgen ‘te kunnen hopen? In deze or- 
de ga ik dan nu over tot de behandeling der 
zoo’ belangrijker prijstrâge. * ‚oet: gelükke mij 
slechts” eenigzins al de-gewigtige stof, welke zij 
ter overweging aanbiedt; behoorlijk teontvouwen, 
en naar.der zelver hooge waarde-voorte dragen ! 
Zelfs, gevoele ik ‚wat ik wage met ditte beproe= 
ven endat. ik ; “bij-hetvoornemér’ daartoe, meer 
mêt mijnen: góeden “wil ‘en=mijhé” zucht: vóor. de 
Weterischappem, «dan “met wlijné krachten, té 
rade ga. Ik wil-mij evenwel door dit gevoel niet 
laten ‘afschrikken. » Hoe“ ook het oordeel ‘van de 
bestuurders” van het Zeeuwsche Génoötschap , \ 
over ‘het wel of kwalijk’ gelukken mijner po- 
ging moge uitvallen, voor mij dNen ten min 
ste kan Bj niet agg et if rh 

Art de Jee Und dd ebs 10 8 , Zi € LL 
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EERSTE HOOFDDEEL. — 

Onderzoek, of-er grond is voor het-geloof; dat 
de in dit leven beoefende Wetenschappen ; 

ook: in het toekomend. leven, den ge 
zaligden zullen bijblijven en me 

… dewerken ter verhooging hun=, . 

ner ene 

D.. pie gage 
deel moet «worden. toegewijd, op eenen. wijs- 
gerigen voet kan worden ingerigt, en-bij het 
zelve tevens het Bijbelsch onderwijs mag wor» 

den geraadpleegd ‚ zal ik eerst. opgeven; welke 
bewijzen er; uit-den. aard der ‘zake door een 
wijsgerig gebruik: onzer : reden , kunnen: worden 
ontleend „en welke bewijzen ons. de -Heilige 
Schrift oplevert, om: vasttestellen „dát er grond , 
is om te geloovenenz, „Kervolgens talik de zwa- 

righeden, welke: men uit: het onderwijs der. re- 
den en des Bijbels, tegen dit geloof zou kunnen 

__ aanvoeren, voorstellen en doen. zien van, welk 
gewigt wij die hebben te vachten. „Zoo zal het 
blijken of er op het eerste gedeelte der prijs- 
vraag een toestemmend of ontkennend antwoord 

moet 



Car) 
moet wonden gege Op ‘dere ijze schijië 
het mij, “dat - het“gezegde' onderzoek het :on- 
partijdigst, » geregeldst ven volledigst” zal kun 
nen. afloopen zen durf ik) mij vleijen, dat hetzel” 
ve zoo veel belangrijke: stof zal opleveren, dat 
geen wijsgerig Christelijk “beoefenaar “der We 
tenschappen’zich=-ligt-\zal: beklagen den tijd en 
de. pagi aan natien ebr te kos- 
te menin rr 

rollitoderotaat: deer ah snede er’ Pvóhiede. 
ne; bewijzen “te ‘kunnen worden afgeleid, om ons 
te: overtuigen, dater stellig “kari en “moet wors 
den „geantwoord. ‘op ‘het ‘eërste gedeelte van de 
prijsvräagy efo-dus vastgesteld „ dát er. alleszins 

voldoende, ‚grond zis om te gelooven; dat de hier 
beoefende, Wetenschappen’ en ° aangeleerde ken 
digheden, den!gezaligden ‘in den Hemel zullen 
seen agnes en. ent van ’ 
hun geluk; | 
__dAnde eerste wlaaties vans wrede het peddel 
een; gunstig vermoeden’ voor dit geloof , dat ‘er- 

_in‚hetgeen hetzelve ons doet verwachten veel 
overeenkomst (analogie) is met hetgeen wij 
reedshier op aarde ondervinden. EE 

„Deondervinding leert ons, nâmelijk, dat de 
lievelingsoefeningen onzer jeugd doorgaans, ook 
nog imrijpere jaren” onze lievelingsbezighéden 

blij 
& 
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blijven „ het meest _ geschikt. om ons,-op eene 

aangename, wijze bezig te houden, ons uitspan- 
ning te, verschaffen „enons ‘velerlei. genoegens. te 
doen smaken. „Onze: omstauidigheden mogen ; 
met het toenemen onzer jaren.„eene aamerkelij= 
ke verandering-ondergaán:; vaan een- vast bez 
roep, geboriden ‚mogen „de: bezigheden -van-dit 

beroep onzen, meesten tijd vorderen ;; toegenomen. 
in kennis en wijsheid, mogen wij geschikt. zijn’ 
geworden voor diepere nasporingen en meer af- 
getrokken „denken ;opgeklommen. “tot meerder 
eer, en, aanzien „mogen „wij,„ons- in eenen kring: 
van, verkeering; ‚en „werkzaambeden, „bevindeny 

welke minder, schijnen ‚te-strooken. met’ hetgeen: 

voor.onze jongelings-jaren. „pastesdoch- welke ver— 
anderingen!‚van. omstandigheden ‘wij-ook mogen 
ondervinden’; hetgeen ons-in-ónze- jeugd met ge= 
moegen bezig hield blijft,niet»zelden,’ ons gan 
sche levenlang ‚handhaven “de plaats welke: 
het eenmaal besloeg ín onze belangstelling,‘ en 
het. genoegen», horse: wijz-in onzen vroege 

ren deeftijd, van: hetzelve ondervonden; schijnt? 

niet, zelden. eer toe teshemen ; dan'te verminde= 
ren, met ons vorderen in jaren; De spelen en 
uitspanningen onzer jengd-kunnen. wij ons door=: 
gaans, niet alleen. met de „aangenaamste, gewaar 
wordingen_ herinneren maar ‚ten minste som= 

mige, van dezelve, kunnen wij ook nog, met het; 
le= 
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leveridigste genoegen, van-tijd:tot tijd hervat 
ten nadat-wij. mannen geworden zijn. Dedicht-, 
schilder= ofs-toon=kunst;'vaan rwelke “wij, “bij 

voorkeur; inde jaren onzer» oefening en voor 
bereidiug; de uren onzer: uitspanning “wijdden , 
blijven, miet «zelden de -geschikste en -meestge- 
lief koosde ‘middelen. tot„ontspanning van onzen 
geestvan,-de vermoeijenissen, welke de- druks 
ten van;ons beroep;ons’ veroorzaken. Die tak 
ken „van studie, welke; bijhet eerste-ontwaken: 
en ontwikkelen van. onze verstandelijke. vermo, 

gens, door.ons;bij, voorkeur en‚met ingenomen 
heid. zijn beoefend ‚blijven, doorgaans. in die 
voorkeur deelen, en „worden ons „geheele leven, 
lang, door ons heschiuird en beoefend. met de. 
meeste deelneming. De geschiedenis levert hier-, 
van. zulk cen aantal voorbeelden op; dat wij, 
aan de ‘waarheid dezer opmerking, niet kunnen, | 

twijfelen. _ Mannen treffen wij aan, in hare. ge, 
denkrollen, opgeklommen tot de hoogste amb 
ten; ovenleski tot vorstelijke waardigheid), met 

koninklijke eef bekleed, die , ‘im B kring van, 
vertrouwde. Wrierden , de genogelijkste vérpoö= 
zg zochten en°vönden” in dezelfde bezigheden” 
en uitspanningef ewelke ‘kert’als”J ongelingen ver= 
maakten; “Staatsmannen’ van naam, tot in hun’ 
nen ouderdom toe, met jeugdig vuur de dichte» 
em; toonkunst. er en bij dezelve vin- 

| * __den- 



(Ck) 
dende de ;aangeriaamste: verademing voor hun 
nen’;.doot staätszorgenafgesloofden „geest: Ge- 
leerden ‚van ‘den eersten tod cete met! het: 

grootste vermaäk, een-uur-wijdende aan: min af 
getrokkene en verhevene” detterkunidige bezig 
heden. of eenige “andere gelief koosde studie hrun= 

ner jeugd. En: geen wonder; — Deherinnering 
van onzen vroegeren leeftijd ender genoegeris in 
denzelven gesmaakt ‘heeft iets zeer aantrekke 
lijks woor‘ons; verlevendigt: bij ons velerlei 
aangename gewaarwordingen’, „ven “die herinne” 
ring “wordt bij ons opgewekt’ ‘bij het hervatten? 
óf herdenken: van’ hetgeen ons in dien leeftijd het 
meest vermaakte.” De Hevelingsoefeningen on-, 

zer jeügd;, hebben’ onze eerste liefde genoten en, 
de levendige Aandoeningen onzer vroegere ja- 
ren’, hechteà Zich zoo vast. en laten zulke, die 
pe adik achter in onze ziel, dat zij. ons 
bijblijven tot aan onzen dood. 

‚De vaardigheid daarenboven die wij in dee rl 
ningen. hebben verkregen. door het vuur ende; 

lust, waarmede wij ons in onze jeugd aan de- 
zelve ‘hebben: overgegeven, maakt ons dezelve. 
ook ‚nog ‚in, onzen ouderdom zoo gemakkelijk, 
dat wij met genoegen, en tot onze vitspaning: 
een‚uur-aan dezelve kunnen besteden. 

Hoezeer wij ‘ons dan ook orzen toestand in’ 
het 
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het volgend, leven, als_vexhoogd. en. verbeterd 
mogen voorstellen ‚ wij behoeven. het, niet als 

strijdig aan te merken, maar moeten het veeleer 
als strookende met onze tegenwoordige ondert- 

vinding beschouwen, dat de, hier door ons aan 

geleerde, Wetenschappen ons, ook. nog in dien 
toestand, zullen dienen tot vermeerdering ‚van 
ons geluk! Ja wij zullen dit zeer waarschijn 
lijk moeten achten, wanneer. wij ons tegenwoor 
dig leven beschouwen, als staähde i in eene. 
lijksoortige bebekke tot het volgende ‚ als 
waarin onze jeugd en jongelings-jaren staan tot | 
onzen meergevorderden ouderdom. _ sd 

Onze jeugdige jaren, nâmelijk, zijn de, nn 
onzer voorbereiding tot de bezigheden en genier 
tingen van onzen mannelijken leeftijd, ‚en am 
dezelve moeten. wi ons. vatbaar Maken, voor 

aaien En zoo moet ook ons is tegenwoordig 
leven dienen, om ons voor het volgende te ber 
teiden, en de grondslagen ; te leggen tot. het ger 
luk, hetwelk wij hiernamaals hopen te genieten, 
Ondervinden. wij dus, dat: hetgeen wij, hebben 
aangeleerd en beoefend , met lust, in die jareny 

welke door. ons moeten worden besteed, om on” 

zen verderen leeftijd nuttig. en gelukkig, te, slij 

ten, „ gebesk ons leven lang ons; genoegen. blijft 
ver- 
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‘vermeerderen, dan mogen wij “daaruit “ook met 
waarschijnlijkheid besluiten „ dat de Wetenschap 
pen, welke wij gedurende den tijd onzer voor 

bereiding voor de eeuwigheid hebben beoefend, 

ons ook nog in den Hemel zullen kunnen bij 
blijven en ter verhooging onzer zaligheid me- 
dewerken: immers in zoo verre, als dit niet 

volstrekt ‘onbestaanbaar blijkt te zijn met de 

‘bezigheden en genietingen, welke eenmaal die 
zaligheid zullen uitmaken. 

‚Verder, wij _kunnen ons geen vid kin 
voorstellen zonder de bewustheid en-het-gevoel, 
dat wij dezelfde zijn, die wij in een vorig. leven 
hebben bestaan en zijn werkzaam geweest. Ver 

loren wij toch in de eeuwigheid dat gevoel, die 
bewustheid , dan zou voor ons alle betrekking 
tusschen tijd en eeuwigheid ophouden, wij zou- 
den ons geluk of ongeluk in de toekomende we- 
reld niet kunnen beschouwen ‚ niet genieten of 
dragen. als het gevolg van ons bestaan en gedrag 
op het tegenwoordige. Het zou voor ons niet 
zijn, als of wij bleven voortleven, maar veeleer 
als of wij bij onzen dood. vernietigd wierden, en 
vervolgens ‘weder als geheel andere wezens te 
voorschijn kwamen. Alle denkbeeld van be- 
tooning 3 straf en verantwoordelijkheid zou geheel 
beni jan Zeker is het dus, dat wij, bij 

het 
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het “genot van de zaligheid des toekoimstigen lez 
vens ond steeds "zullen “blijver: herinneren onb 
-aardschd-teven en: deszelfs; bezigheden. Hoe groot 

soókshéête geluk: moge «zijns hetwelke wij een” 
„maal genieténs, de: „Herinnering zal, nooit tt kun* 

nensrworden’ verdrongen: door de nieuwe. werk | 

zaämheden éri' genietingen; welke ons zoo’ ge 

lukkig, zullen:thaken, ‘de nieuwe: voorwerpen 5 

welke lons- zullër omringen „de “nieuwe: betrek 
kingen, welke wij: zulen.…aanknoopen; het ges 

_szelschap;-in hetwelk, wij ons bevinden. en de 

veoruitzigterislop. steeds. toenemende zaligheid ; 
welke -ons-bestendig „zullen. verblijden: „Want 
„welk „eri: hoe: groot: beetvogeluk swijsons zhogen 
voorstellêng:het;-zoude;wóorvonsj die+wij nu les 
venwgeeresw aarde-kunnen;hebben; zoodra ‘wij 

tusschen,‘ hetzel vesten „onze tegeniwoordigesorede= 

lijke: em zedelijke ontwikkeling» alle, verband 
zagen, ophouden jodoor-het-venlies van het „ge: 

woel; dat-wij Mezelfde waren ten! ‘blevenen: van 
de: Bewustheid jdatoënvhoe! wij óp deze: aârde 

teefdendr-Geert vwijfelokan erts zijn; of wij 
wilen er óók inder Hemel dats: blijven denken; 
hoeronse verstand: ziëh hier: heeft ontwikkelds 

hoer wij. daàf door an trapstot trapvinskurdig= 
heden’ zijn toegenomen; en „Welk veenen” invloed 
de Wetenschappen en ode Kennis ‚ door derzels 

ver beoefening verkregen; s hebben-gehad op dà 
„iiSÂ Bi vord 
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vorming. van. onzen Geest, En, zal ons de ge 
heugenis der hier op aarde aangeleerde kundig 
heden en Wetenschappen in den Hemel bijblij- 
ven, dan zullen dezelve ook: medewerken ter 
verhooging van onze zaligheid: zeker ten min= 

ste, wanneer wij ons niet zullen” believen: te 
verwijten , dat wij den tijd kwalijk hebben be- 
steed, dien wij aan het aanleeren- van dezelve 
hebben te koste gelegd, maar wij ons zelven in- 

tegendeel de getuigenis zullen kunnen. geven; 

dat wij dien tijd nuttig en-overeenkomstig onze 
bestemming als redelijke en zedelijke wezens 
hebben doorgebragt. Ja, miet alleen zal ons 
dan de heilzame invloed, dien onze vlijtige be- 
oefening. der Wetenschappen op ons heeft gez 
had, om ons, naar: verstand en hart, zoo te 

vormen, dat wij vatbaar wierden voor het genot 
van hooger geluks, „dierbaar blijven en steeds 
voor ons zijn een bron van het zuiverste genoe=- 
gen: maar. ook de aangeleerde Wetenschappen 
en kundigheden: zelve zullen ons steeds, belang 
rijk blijven en een, genoegelijk: aandenken op- 
leveren, als de middelen, welke hebben, mede 
gewerkt tot onze zaligheid ; en_ ook, zoo. zullen 
zij ons geluk blijven bevorderen. . Veelligt zelfs 
hog meer regelfegt, doordien wij zullen blijven 
voortgaan, in den Hemel-onzen tijd,en vlijt te 

koste te leggen aan’ de vermeerdering van onze 
: ken- 
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kennis, door de beoefening van diezelfde Wee 
tenschappen, welke wij ons zullen, herrinneren 

hier op;deze aardeons. van het grootste nut te 
zijn. geweest, … Dienzelfden invloed. toch, dien 
zij hier op ons hebben gehad, kunnen wij er 
veelligt ook hiernamaals, van. ondervinden, en 

de. bewustheid van het voormaals ondervonden 
nut en, genoegen, bij het aanleeren dier We- 
tenschappen en het verkrijgen van derzelver 
aanvangelijke kennis, kan ons aansporen, om 
ons bij voortduring op dezelve toe: te leggen ; ; 

immers in zoo verre onze veranderde omstan- 
digheden : zulks zullen toelaten. Hoe ver wij het 
ten minste, ook in eenige wetenschap ‚ welke ons 
ook dan nog belangrijk zal kunnen voorkomen, 

wanneer onze aardsche betrekkingen en bezig 
heden zullen hebben opgehouden, mogen ge- 
bragt-hebben , welk: eenen ‘schat van kundighe- 

den wij ook ‘mogen ‘hebben opgezameld, nog 
veel-meer zal ons zeker „zoo lang wij op. deze 
aarde zijn, overschieten om te leeren, dan wij 
reeds. ‘hebben aangeleerd, De bewustheid ‘van 
het gebrekkige en onvolledige van onze kennis 
wordt zelfs te levendiger, naar mate wij groo= 
„tere vorderigen hebben gemaakt, en het vak, 
in hetwelke wij ons oefènen, meer waardig is 
onze vlijt en de inspanning onzer vermogens. 
Die bewustheid verzelt ons- almede’ zeker in de 

an= 
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aidere*wereld: “Daar mogen” wij” ofis voörstel. 
Teh'yrdat zij ons zäl ‚Aandrijven, om ‘hoe’ langer 

zoo meer er naàr te strêven, or” het” gebrekki= 
ge te verbeteren én et “onvolledige” aan te vul 

RED EAT 

ten. Onze ‘ziek’ Meer Wrij’ in hare efkinged 

en miindér bege in liet gebral van hare verz 
nt dl nd … 

mogens door den. Wäak 2 100, belemmerenden in 
50 Hi rit 

vloed des ligchaams & zal zich daartoe óok „meer 
hg BE c 

in staat gevoelen. Elke nieuwe ‘vordering Za, 
rio Pt be IE HERTZ gep 

ons, in, staat stellen. om verder x voort, te, zaan, en 

gegen geven, om mech | te ‘onderyin den 5 
eilzamen invloed der, door. ns cgefend c ‚Wer 

4 $ï ad 10 _ el EI Aisetf ‘ 

tenschapp en: en 200 mog en wij See s. belo oven, 
, Pikes ER ‚2 

dat zij, ons in den, Hemel | zullen, ne om 
Errors BOE HRD HOO 

mede. te werken ; aan de y VREE van onze za 
gute sind td Le dbi. dirt 

ligheid, Ge 
ip fw gd dn: i ATOER EK ss zi 

ô Am de Harde sgh! det. eenen. green 

grond voor-deze, verwacliting „opte leveren, dát 
wij. ons de’ beoefening. der »Wetenschappen' ven 

den ‘twekomstigen: gelukstaat „als; van: gelijken 
aart ‚ «beide als geestelijk ‘hebben vaar tezstele 
den; ‘en dus «wel bij elkanderen „passende; regt 
„met -elkanderen «strookende,> ; Het’ is waar: bĳ 
het beoefenen ;der Wetenschappen. ‘en',het aans- 
deeren van kundighedens hebben „wij , geduren 
‚de ons aardsche leven, de zintuigen en leden 
van ons digchaam noodig. Onzé zintuigen zijn 
' toch , 
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toêh 560 al“ miet”der eenige, ten “minste de 
voornaamste wegen, langs” welke ónze kennis 

tot: ons ‘komt, «Wij v’zien smet onze «oogen vele 

voorwerpen met welke-wij ‘ons zoeken bekend 
_tesmaken. en! lezen’ “met dezelve de. geschriften, 
welke over: wetensehappelijke. onderwerpen zijn 
geschreven. ‘Metonzeooren hooren:wij het mon= 
delijkssonderwijs , «hetwelk ‚wij‘ -ontvängen : cn 
welke gewiglige. rdienstenrbewijzen-vons verder 
onze -zinnen:in:tallooze:apzigten hij bet streven 
naar, uitbreiding envvermeerdering-van/onze kene _ 
nis: De! deden, van sons -Higchaam „ alss hander», 

voeten: enzi-! hebben” wij moodig'-bij:het - glebruic 
ken vof vervaardiger. van: werktuigen ven het nee 

mln ‘van | proeven’) vtot” de, beoefening” van taz 
tuurkutidige en” andere Wetenschappen’ noodza 
kelijk: ‚Wij kunmèn ser” “Ons” zelfs wel’ naauwe= 

lijks eenig!begriptvan wormen’, hoe wij den 
kring onzer kennis zonden Jenner” uitbreiden, 
zonder: belmlp” wat ons: ligchgam fiet döshelft 

zintuigen” ef Heden-” Imtusschen” blijft ‘het echter | 
Onzé geest; “die bij ‘de beoefening der Weten: 
schappen pia vie werkd sx en van aid 

heugen, „leet welk dert reren digheden 

opgaart ven bewaart)” en ‘ons zoo in staat stelt’, 

om van ‘de beginselen voor te gaan tot meerde= 

re volkomenheid. Het’ is de sienna 
ca | 8 € 
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die het aangeleerde en, in: het geheugen bewaar 
de, uitbreidt, en, verfraait, terwijl het oordeel. het 
zelve schikt op, zijne juiste plaats „ schat op. zij 

__he regte waarde,-en er. ons, het regte gebruik 
‚van: deert „maken. »--Onze “ziel is het, die door 
haxe redelijke en zedelijke vermogens ons vat- 
baar-maakt-voor de bovenzinnelijke genoegens, 
welke „wijsmaken, ‘wanneer wij vorderingen 
maken ‘in nuttige kennis, wânneer wij zoo den 
kring onzer werking kunnen uitbreiden en be 
vorderlijk zijn aan het algemeen en ons’ bijzon= 
der welzijn „ genoegens van onberekenbaar meer 
waarde, dan. het fijnste en, streelendste. zingenot 
kan: opleveren. Werkzaamheden. en genot zijn 
„dus bij, de beoefening, der wetenschappen beide, 
ten: minste.in zoo. verre, vari eenen geestelijken 
aart dat beide onmogelijk. zouden zijn, zoo het 
niet onze ziel was, die er ons geschikt en vat- 
baar: voor. maakte, en dat het bij beide vooral 

op. haar aankome. Ja, schoon wij ons naauw- 

lijks, eenig „begrip kunnen vormen van de wij- 
ze. hoe? — waarop wij ‚ zonder behulp van de 
zintuigen en leden van, ons ligchaam „ vorderin- 
gen in, kennis en wetenschap zouden. kunnen ma- 

ken „ behoeven.wij het, ons echter ook niet als 

onmogelijk en ongerijmd, voor. te stellen ‚ dat dit 
zon,-kunnen plaats hebben. Integendeel hebben 

wij, dit „voor hoogstwaarschijnlijk te achten, eu 
daar 

… 
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daar wij ons nu ook den toekomstigéngelukstaat, 

ente regt, voorstellen als „van eenen -geestelij- 
ken aart, zoo.wat deszelfs werkzaamheden; als 

wat deszelfs genoegens betreft, kunnen wij de 
beoefening der Wetenschappen niet anders ;’ dan 
wel bij denzelven passende-en volkomen met 
denzelven strookende oordeelen, en kurmen wij 
het niet zonder grond verwachten, dat de âan- 

geleerde kundigheden ons, ook. bij het genot 
van het geluk des Hemels, zullen bijblijven en 
kunnen dienen tot vermeerdering van vonze -ze- 
ligheid. Ongerijmd zouden wij het zeker mo- 
gen noemen ‚ wanneer men. het dichterlijk ‘tai 

fereel, hetwelk Vererrrus (%) ons schetste van 
de verrigtingen en genietingen van de gelukki 
ge bewoners van de Elyseesche velden wilden 

daten gelden als eigenlijk gezegde waatheid, 
en de zaligen in een volgend leven’ zich laten 
vermaken met ligchamelijke bezigheden en lig- 
chamelijk genot , de schaduwbeelden van ‘hant 
ne wapenen, paarden, wagenen «enz; “Onge- 

rijmd moge het almede kurinen heeten; zich 
den geestelijken gelukstaat des Hemels voor'te 
stellen als een Paradijs van MuUHAMMED, vol 

van. zinnelijke genietingen (£);- ongerijmd zal 

(2) Aen. EI. VI ve 657 seqge 00: 

() Verg. Ortsnen eflèts de la velig, de Morásten p. 38 

saiv, en anderen, 
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men. het-zeker-niet-kùnnen oordeelen, zichte 
beloven; -dat>deerwerkzaainheden „van: onzen 

geest; welke tot-de beoefening der Wetenschap- 

„pen vereischt worden; eri dat geestelijk genot, 
hetwelk zij oplevert; zullen’ blijven voorlturel 
en. iiedewêrken” tot verhooging ‘van ons geh 
dn, den toekomstigen geestelijken gelukstaat: 
Nog meer,» „Blijkbaar bekoort het tot onze 

sedelsté beziglieden de Weterischappen te beoefer 
mensen zóó onzen geest-te verrijken en vers 

sieren-met; eenen vsthat “van kundigheden. Wij 
handhaven ‘daardooronze" waarde en voortreffe: 
lijkheid. boven'-alle de overige: Sehrepzelen van 
den “aardbodetn ‚ onder welke ér-nieteen gevon= 
den wordt, “inr staat'tot-deze edele bözieheid. 

Tot dezelve -worderonze‘edelste-vermogens vert 
&scht „gelijk zij ook de zuiverste em sie El 
mietingen: oplevert; «> 9 

„De “invloed; “welken de beibleninge he Wer 

Kantner heeft; op ‘onze: geêstvhewijst; dat 
zij ten volle ‚en „boven andere. bezighedens 
overeenkomt met onzes verhevene besten 

ming » als menschén. De valgemeene achting 3 
zelfs. van ongeletterden „volgt ‘dan ook steeds 
den ijverigen en gelukkigen beoefenaar der Wez 

tenschappen, en men houdt het algemeen daar- 

voor, « dat hij zich iets, voortreffelijks verwor-= 
€ ven heeft ‚die in: dat gene, waarin de-men- 

«scherf 
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«schen de beesten overtteffen, boven dé amer 
drschen zelveruitmunt? (%):° „Het daârentegen, 
die , in de gelegenheid gesteld en van de midde 
len “voorzien, om zich kündigheden ‘te verza- 
melen ven schatten van kennis-op te’ doen; die 
gelegenheid. verzuimt, die. middelen verwart 

loost, wordt alle achting haar verdienste ont: 
„zegd, en men keurt het algemeen schandelijk 
geenen lust tot wetenschappen ‘en ‘achting voor 
derzelver beoefening te betoonen. „Vermoedelijk — 
is het dus zeker miet, tnaar veeleer hoogston— 

waarschijnlijk „dat, dan , wanneer wij eerst. regt 
zullen beginnen te leven, en‚ na onzen dood; 

verplaatst zijn in de gelukkigste omstandighe= 

den, het geen wij ons in-dit leven.hebben. ver= 
‘worven, in die uren, welke wij op „de edelste 
en meest met onze "waarde, overeenkomstige 

wijze hebben doorgebragt; ons zal ‘ontvallen: 
hoogstonwaarschijnlijk is het, ‘dat „dan zullen 
ophouden ‚die oefeningen ‚die „ons. hier, het 

meest. hebben versierd ‘en -veredeld ; of aller 

mivloed verliezen opde. bevordering vanrons ge= 

lak. Ver verheven. zullen; wij «ons dan zeker 
gevoelen boven zoo vele beuzelingen ; met wel= 
ke wij ons hier hebben bezig gehouden en ver= 
maakt. Alle waarde zullen dan voor. ons vers 

Á, | ddosab ooh 1o= 

{k) Woorden door ëicirs tot. bof der wetsprekénheid cib 
De invent: Le L CG 4. 
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„Joren hebben alle werkzaamheden , uitspanúingen 
en genietingen, welke, minder edel van aard, 
alsdan «onze belangstelling niet zullen kunnen 
opwekken ‚ tnaar met dezelfde onverschilligheid 
en minachting door ons zullen worden beschouwd, 
met welke wij als mannen op’ het speelgoed en 
de dwaasheden der kinderen neerzien. Doch hoe 
zoude het ons. tmmer waarschijnlijk kunnen voor- 
komen dat hetgeen hier, met aller toestemming 

en op goede gronden , wordt aangemerkt als” be- 
hoorende totonze edelste en waardigste bezighe- 
‘den „in-eenen toekomstigen staat van geluk ge 

heel zoude-ophouden belangrijk te zijn en“ mede 
te: werken om ons te veredelen en gelukkig te 

maken? Het is waar, de wetenschappelijke 

oefeningen vande eerste jaren onzer jeugd be- 
hoorden in die jaren , ook, wat werkzaamheden 

en genotbetreft, tot de edelste bezigheden , met 
welke wij ons konden onledig houden, en toch 
kunnen die ‚in onzen mannelijken leeftijd en na 
het maken van aanzienlijke vorderingen in ken- 
nis en wetenschap niet meer voor ons geschikt 
geacht worden. Even zoo zoude men kunnen 
meenen , dat-wij ook in den toekomstigen geluk- 
staat de tegenwoordige beoefening der weten 
schappen ‚hoe edel ook thans door ons te ach=- 
ten, en de, door dezelve, aangeleerde kundighe- 

den, als het waregeheel zouden kunnen ontwas- 
sen 
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sen “zijn, Doch hoe zeer het ons; als "geoe- 
fende mannen, even min zoúde passen, als het 
ons nuttig zoude zijn en tot bevordering van ons 
geluk dienen, dat wij ons, als kinderen , bleven 

bezig houden met het leeren noemen en uitspre= 

ken van letteren, spellen en lezen van woorden, 

en “wat diergelijke zaken. meer zijn, die de bet 
ginselen van, alle wetenschappelijk onderwijs 
uitmaken; die beginselen jd em blijven echter 
de grondslagen, op welke wij alle verdere ken- 

nis, hoe uitgebreid ook, moeten bouwen. Het 
geen wij van dezelve Hiëbbek aangeleerd toet 
ons bij voortduring bijblijven, om ‘ons in staat te 
stellen tot het maken van vorderingen in het 

gebied der wetenschappen , door welke wij ons 
zelven kundiger en gelukkiger kunnen maken} 

Onze Ee AIA zelve, en de voorwer- 
pen, met welke wij ons. door dezelve bekend 

maakten, kunnen, zelfs door rmannen, uit vée- 

terlei belangrijke oogpunten worden beschouwd; 

zoo dat zij aan de kundigste zelve waardige. stof 

tot nadenken en onderzoek oplëveren. En evert 
zoo hebben wij het hoogstwaarschijnlijk te ach 
ten’, dat de wetenschappen, aan ‘welke wij hiet 

onze edelste krachten hebben gewijd; de kundig 
heden, welke ons hier de züiverste genoegens 

hebben opgeleverd, hoe zeer dan ook tot deri 
da ad des Hemels stäande in dezelfde mods 

ou= 
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houdings. als. onze! kinderlijke kennis en-oefe- 

mingen. tot onzen mannelijken leeftijd, echter 

steeds. zullen blijven de: grondslagen, onzer. meer 

‘volmaakte -Hemelsche kennis, bij de vorderin= 

gen; tie, wijs in-dezelve. zullen. maken, steeds 

onmisbaar voorons zullen. zijn en ons bij voort- 

during’ stof. opleveren, ‘waardig. ons nadenken 
dongen Te meer daar wij, waarop ilk mij 

In de vi jfle plaats wilde beroepen, bij onder 
vinding, weten 5 dat, bij de werkzaamheden en 

de vorming, van onzen geest, geene, sprongen 

geschieden, maar alles. trapswijze voortgaat, 
Wanneer, wij toch nagaan , hoe wij tot die hoog 

te , van, welenschappelijke. kennis en, beschaving 

gekomen, zijn, ‚op, welke wij ons, nu, bevinden, 
bespeuren wij ligt, dat wij van trap tot tr. 

tot dezelve, zijn opgeklommen. Ja elk denk 
| beeld, hetwelk wij ons vormen, schakelt zich 
aan, een, voorafgaand, uit hetwelk het, als. het 

ware, geboren wordt en, door. hetwelke het tot 

“rijpheid wordt gebragt in onze ziel. Even eens 
ishet met, onze zedelijke vorming gelegen. Niet 
op eenmaal; worden. wij mannen in het, betrach— 

ten ‚der deugd. Met vallen, en, opstaan brengen 
wij, het alengskens. verder, en, zoo wij nu, het 
pad der deugd. moedig en, standvastig met man 

mentred-bewandelen, wij zullen ons, kunnen. her- 
in 
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inheren, … hoe «wij (eens met. vainnidende schra+ 

den aanvingen op hetzelve-te gaan, en: hoe; wij 
het; niet dan met: veel moeite: en. inspanning; 

door den tijd zoo. ver- hebben gebragt, dat wij 

nu meer rustig kunnen voortspoeden. Ook de 
vatbaarheid. voor zuiver em edel genot: ontwiks 
keldt. zich van tijd: tot-tijd’ in onzen: geest; 

Gelijk wij dien’ trapswijzen voortgang: in onze 

eigene ziel ondervinden, zoo bespeuren wijdien 
ook bij anderen, zoo ver onze waarnemingen 
in dit opzigt kunnen reiken. Het moge soms 
schijnen, dat het tegendeel van denzelven- bij 
den eenen of anderen plaats hebbe; hier mogé 
een uitmuntend genie zich op Bh ‚ in eenig 

vak van Wetenschappen, op eene aanmerkelij— 
ke hoogte schijnen te plaatsen en den tusschen 

stand tusschen het eene en andere vak, als bij 

eenen sprong, te overschrijden ; daar,moge het 

ons voorkomen, als of een ander, op eenmaal 
veranderende van zin, van een buitensporig le- 

ven: afsta en door deugd en Godvrucht boven 
anderen uitmunte; ginds moge het zich laten 
aanzien „ dat een derde eensklaps, smaak. krijge 

in. betere, den, mensch. meer. waardige „ genietin» 

gen en vatbaar, worde voor, de edele. en, zuivere 
genoegens „ welke, hij tot, hiertoe. versmaadde: 

| Doch, wanneer, wijden inwendigen baker 
\ dra 
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dragt dér- zake even zoo wel „als de uitwendi- 

ger verschijnselen, konden waarnemen, zouden 
wij‘ons-zeker overtuigd houden, dat, hetgeen, 

Îwr de} genoemide en ‘diergelijke beden eens 
kdapsschijnt. plaats tegrijpen, van: trap tot trap 
wierd „voorbereid „en; bij den eenen met meer- 
deren; bijsden ie ip met minderen spoed „ 
maar „bij. allen door. den» tijd en door, vooraf 

gaande, oefeningen tot rijpheid. Wierd gebragt. 

Wij, Jkunnen het ‚dan „ook,niet anders, dan on= 
mogelijk, „immers „hoogstonwaarschijnlijk ach- 
ten, „dat wij, wanneer wij, na den dood van 
ons Jigchaam „Ons, „tegenwoordig leven zullen 

voortzetten in een volgend, op eens. ‚geheel zul 
ALG 

len. veranderen van werkzaamheid, als bij e eenen 
sprong \ van 4 „andere kuindigheden. worden voor- 

zien, ‚en ons genoegens scheppen uit gansch an— 

dere bronnen, wel zal er, door het wegvallen 
van ‘ons ligehaam, bij onzen dood, op eenmaal 

eene zeer groôte verändering bij ons ‘plaats grij- 
pens daar alle ligehamelijk genot en alle ligcha- 

melf! EVörtiglnzeh” van zelve zullen ophouden, 

Berrijl “onze” geest, óntbonden van het stof, 
| zijné “werkZiámheden’ vrijer en vlugger zel kun- 
nen vóörtëtten”er z zoo veelligt vorderingen ma- 
Ken; van” welke ‘wij Óhs niu’ nog geene denk- 
phare kunnêft vormen. «Doch wélk eene ver— 
afidering er-ó6ok-bij ons moge plaatsgrijpen’ bij 
Bar ons 

hdd 
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sons ovêrgaam tot een” volgend: leven 7’ zeker! zal 

toch wel niet onze (iel op eenmaal: worden ont- 
daan vvan “alles’,-wAt” wij "hier hebber“ aange- 
deerd , miet op “eenmaal “onverschillig wórden 
omtrent, alle die Wetenschappeu join welkd zij 
zich. hier-met last en ijver heeft geoefend, stiiet 

op eenmaal vatbaar voor geheel andere bezige 
heden dan haar. hebben onledig gehouden :en 

ook het genot, hetwelk hier onze ziel.uit woor 

werpen, waardig » harer, belangstelling; heeftnge- 

smaakt, zal gewis dan niet op eens:ophouden 
voor haar eenige waarde: te. hebben. 4 De schat 

ten van: kundigheden, -die wij-ons kierhebbeén 

verworven „nemen wij dus, mede in;edn-volgend. 
leven, „Daar. zullen wij, voortzetter de -òefenin= 

gen; „welke de-dood ons, hier beval terstakerf?; 

het genoegen ‚hetwelk ons: hier het-toenemen’in 
nuttige kennis. deed smaken , “zal „daar vaänvan- 

kelijk een. gedeelte vân ons geluks suitmaken, 
Hetgeen. wij hier hebben aangeleerd.zal bijvaorte 

during ‚als-het, ware, de. grondslag. blijver van 

ons- verder “toenemen vin kennis, en zoo’ zullen 
de Wetenschappen , ‘hierdoor ons» beoefend ; 
eene blijvende -waardij- behouden: tot‘ vermeerdes 
ring van onze, zaligheid in het „toekomstig le= 

ven, voor. zoo verre zij tens minste,„eenigzins 

geschikt zijn, om ons, derwaards te vergezellen. 

ir Eene 
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‚Eene wijsgerige beschouwing’ van den aard 
der zake leidt ons dus tot een stellig en voor 
de wetenschappen gunstig beantwoorden van het 
eerste gedeelte der voorgestelde prijsvraag. 

… Raadplegen wij nu verder het Bijbelsch onder 
wijs en zien wij, of hetzelve ons gronden ople- 
vert, om de zelfde verwachting te koesteren , 

stot welke ons de beschouwing. van den aard der 
zake leidt. 

‚Duidelijke en stellige uitspraken treffen wij 

in de Heilige Schriften wel niet aan, die ons uit= 
drukkelijk leeren, dat de Wetenschappen, hier 
‘door ons Bevefeid, ook in een volgend zalig le- 
wen nog hare wnrdij zullen blijven behouden 
en medewerken ter bevordering van ons geluk. 
Doch wij behoeven ons daarover even min tè 
verwonderen, als het ons kan verpligten tot het 
epmaken van een voor de Wetenschappen on- - 
gunstig besluit. Ik merke dit voor alle dingen 
aan; om alle bevreemding en bedenking te doen 
ophouden, bij het bespeuren, dat het onderwijs 
der Heilige Schriften ons niet veel lichts of 
zekerheid geeft met betrekking tot den heilza- 
meén invloed van het hier door ons aangeleerde 
ep: ons gelukkig leven na onzen dood, 

«Frouwens de Bijbel is over het geheel zeer 
späarzaam in het mededeelen van ontdekkingen 
met betrekking tot het volgend leven, deszelfs 

En werk 
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_ werkzaamheden en geluk. En dat-uit: ef 
ze en: voldoende redenen. (4) 

“Hetgeen wij toch van de zaligheid ‘des vol. 
egralteë levens behoeven te weten „ ter bevor … 
“dering van onze gelukkige voorbereiding. voor 
hetzelve, is niet zeer veel. Voldoende mog 

wij het daar toe achten, dat wij ons, op de ze- 
okerste gronden, kunnen overtuigd hot dat ér 

een toëkomstige gelukstaat is te wachten, dat de. 
zelve i in het naauwste verband staat tot ons te- 

gemwoordig leven, dat wij voor het genot van 
deszelfs vreugd alleen’ kunnen vatbaar “wórden 
“door, gelijk eben zaligheid voornamelijk. zal 
‘bestaan iz gelijkvormigheid aan God enz. 
Doch ‘hoezeer, niet slechts ‘hieuwsgietigheid, 

‘maar ook’ hartelijk verlangen naar en opregte 
belangstelling in het geluk des Hemels soms 

‚onze begeerte moge ‘gaande maken, om’ meer 

in de bijzonderheden te weten , hoe alles in ‘den 
‘Hemel zal “zijn ingerigt, in welke betrekking 

“wij daar tot elkander zullen staan, welk werk 

“wij daar zullen verrigten, hoe wij daar zullen 

voortzetten hetgeen wij hier aanvingen, en wât 
wij ons verder van dien aart kunnen ‘voorstél. 

len, wij kunnen het ‘echter niet noodig achtén 
“voor onzen tegenwoordigen s staat, be ik aan, die 

nis oe Holoovss JA 
(L) Verg. Bram Sermones vol, Ì, p. 85, | 
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Pegeerte worde voldaan: - Heb weinige nu, het 
welk noodig maâr ‘ook voldoende is, om os 
_aan te sporen en in staat te stellen tot het werk 

onzer, voorbêreiding, voor den Hemel leert ons 
é de de Bijbel duidelijk ‚maar niet hetgeen, wij, ver- 
„de er er ihogten verlangen ! te weten, in de bijzonder- 

en van, het heil, op hetwelke wij hopen na 

„onzen dood, En dat met zeer veel. wijsheid. Zoo 
ei hij. mede om onze verbeelding , maar „al 
te genegen, „om ons in menig vuldige minnuttige 

bespiegelingen te verdiepen en zoorvan de hoofd 

zaak af te bekken ‚binnen de palen te houden: 

vooral te bepalen bij. het, noodige, rp, hij den 

kring \ van ons onderzoek niet te ver uitbreidt, 
noch. te. zeer vermenigvuldigt de vanssnpen | 
Ofizer kennisneming. 

ae ‚Veel. van, hetgeen ons pn Bijbel zou. Babe 

_ „kunnen openbaren. van den. toestand onzer zielen 
na den dood van, onze higchamen ‚;van derzelver 

werkzaamheden , wijze van bestaan: en_ genieten 
„enz, , zou; „welligt ook zeer verkeerd door ons 

worden beschouwd en: beoordeeld: om: dat. wij 
hier niet op „het regte. standpunt. zijn geplaatst 
om hetzelve, regt te beschouwen en, te beoordeelen. 
Want, gelijk wij, ons, als, kinderen, niet kun- 

‚nen verplaatsen in de mannelijke wijze;van den— 
ken, gevoelen, genieten, spreken en handelen, 

ce q 4 de RAe 5 „200 
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zoo.zal het ons ook,welontet anugelijk knie 
durende onzen staat:vansvoorbereidingi, oùs-reg» 
te-denkheelden. temaken; moamers-tôtbin de bijd 
zonderheden toe, van den toekomstigensstdat 
van belooning en genot, als, _waren;ons omtrent 
denzelven ook de uitvoerigste ontdekkingen ge 
daan. En ook uit dien hoofde moeten,wij- het 
wijs en goed achten , dat de Heilige Schriften 
ons niet meer elen geopenbaard. aangaande de 
den, gelukstaat des Hemels, dan hetgeen Voor 
ons. noodig en. genoegzaam … is en, ‚juist daarom, 

ook. door Ons uit het regle, 00 gren.) kan wor 

den beschouwd. zn 
ra 20 GBV BAT 

Verder Iëert. de erna. dat j £ juist st dat 

gene, hetwelk eenige dankertent blijft bela 

den, en niet in alle opzigten duidelijk en helder 

is, dikwijls wel het sterkst op den mensch 
werkt, hem het meest aantrekt, of. afschrikt, | 

OE JOEL 

En ook uit et hoofde moeten wij | het, „aanmer 

algemeen lies ' at de den, éeuwe be- 

breft, in vele opzigten als in, een ries: 
ir dS 

duister heeft ingewikkeld, en ons in den Bijbel 
slechts spaarzame ontdek hogen d met betrekking 

tot hetzelve gedaan. AE ie 

Meest, overeenkomstig . heldin. wij. ia ein= 
delijk, ook te houden met de voorstelling , 

ron We 
o her A ie 
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welke:de Bijbel zelve ons geeft van ons tegen= 
woordig leven, wanneer hij ons leert, dat wij 
hier „wandelen door geloof en niet’ door aan 
schouwen: (1) | 

“Doch in het bijzonder behoeven wij er ons 
vooral ook niet over te verwonderen, dat wij 

in’ die’ Heilige Schriften, door welke het leven 

én; de onverderfelijkheid i is aan het licht gebragt, 
weinig of niets vinden geleerd , althans uitdruk 

kelijk, aangaande den bijblijvenden invloed der 
ier door ons beoefende Wetenschappen en daar 

door aangeleerde kundigheden op de bevorde- 
ring van ons geluk in dé toekomstige huishou 

dine.” “Want ook, hiervan js meer dan eene 
réden t te geven. | | 

„Die Heilige Schriften, vooreerst, zijn niet al 
fe geschreven voor wijsgeren en zulken, die 

het noch aan den tijd, noch aan hulpmiddelen» 

noch aan, de vermogens ontbreekt, om zich met 

ĳver en goed gevolg op de beoefening der We- 
tenschappen_ te kunnen toeleggen. Zij moeten 
oo) ‚en niet, minder ‚ dienen, om zulken wijs 
te maken tot zaligheid, die geene Wetenschap- 

pen ‘aanleeren , of aanleeren kunnen. Want de 
Bijbel is niet alleen een boek voor priesters, 

geleerden en anzienlijken, maar ook voor het 
e erin Ì | \ ‚4 ‚volk; 

Kk 0 IL Cor. V. 7, 
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volk. „Wierden er nu in denzelven-riĳĳjké en mit 
voerige taferelen. gemaald. van den -treffelijken 

_amvloed der. ‘Wetenschappen. op - het: geluk: van 

het volgend. leven; vonden wij er „met veel op- 
hef gewag winsnhd ‚van derzelver beoefening „en 
in-vele bijzonderheden aangewezen, hoe: die. bij= 
blijvend, zal dienen ter vermeerdering «der Hemel- 
sche.gelukzaligheid; zoo zoude. dit-meer geschikt 
zijn’, om. bij zulken , wier omstandigheden hun 

niet veroorloven eene uitgebreide „kennis, van 

vele „zaken: op: te. doen „ eu, hunnen. geest door 

wetenschappelijke beschavingste versieren en te 
verrijken, ontevredenheid, met hunnen. toestand 

te verwekken „en begeerten gaande, te maken, 

welke. zij niet zouden kunnen bevredigen, dan 

om „hen „wijs te maken” tot zaligheid. „En, uit 

_dien,hoofde alleen „moeten wij het zeker reeds 
aanmerken, niet, als een gebrek, „maar‚als een 

blijk van hanad wijsheid, dat de gewijde schrif- 
ten niet uitdrukkelijk, gewagen van wetenschap- 

| pelijke. kennis en beschaving, als geschikt, om, 

op, den duur, ook in een volgend leven, ade 
te werken ter bevordering van. ons geluk. 

“Daärénboven moetén. wij dat zeêr wijs noe- 

men’, om dat de Wetenschappen, op welker be- 

oefening men zich vooral toelegde in die tijden, 

in „welke de schrijvers der gewijde schriften, 

ea aan 
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dari welkerwip onze madere en ozekere kennis vâët 
de Hemelsche gelukzaligheid te danken’ hebben; 
leefden, ook in zichzelve; over het algätmeen ; okee 
zeêr aanbevélingswaardig: kunnen worden geacht. 

De-Joodsclie geleerden van dien tijd toch bevlij- 
tigden zich alleen op eene zoo donkere en ges 
heimzinnige , als nattelooze wijsgeerte, of op 
eene” zeer zinnebeeldige en ingewikkelde wijze 
wan verklären hunner Godsdienstige schriften , 

©f’ eerie naauwkeurige kennis’ van geestelooze. 
overleveringen en devuiterlijke plegtigheden van — 
defi» godsdienst. En wat de Grieksche en Ros 

meinsche wijsgeren betreft (behalve, dat hunné 
scholen, over het algemeen , ‘niet voor allen 
ópenstonden , maar alleen voor de zalken, van 
wêlke zij eene ruime belooning konden virwaeha 

Hen (7), en zij er zich zeer weinig aan lieten 
gelegen liggen, om hui licht onder het volk te 
vérspreiden) zoo waren de Weterischappeù wel- 
ke zij beoefenden, of welke men uit hunne 
schriften konde leeren’; ook meestal niët van diëti 

tart, dat zij voor de’ vatbaarheid van het ál2 

gemeen waren berekend ,of men aan dézelve éen 

zeer. nuttige. strekking konde, toeschrijven. „De 

een onderwees en beoefende eene. valschelijk ge- 
naamde welsprekenheid , meer, ten doel hebben- 

de 

Ken Cf. E. Vv. gien de: „ratione docendi BeiNlelea 

Witten, 1780, p. Jo seqq et scriptores ìbi laudati, 
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„dechetrvolk. te verleiden en teoverbliâden’, “dan 
„hetzelve te verlichten en te verbeteren. > De 'an- 

_sderes hield zich bezig met afgetrokkene ' Besjië- 

“gelingen, nuttelöoze ofderzoekingcn’, en Josse 

-gissingeti* omtrend de natuur der dingen. Fen 
derde leerde eene wijsgeerte, welke of de zede- 

dijkheidsverwoestte; ‘of met: dezelve in geene | be- 
“trekking stond: of. zeer „weinig berekend ws op 

aa wezenlijken toëstand’ def menséhën: Alléén 

der eenige SOCRATES OR en weinigen, diein 
ef: meer zijne voetstappen volgden; )- ” pasten de | 

wijsgeerte toe ‘op het nretischelijke leven ; tracht- 

tet’ haar dienstbaar té ‘maken ter “bevordering 

wit licht en “gelukzätigheid en tigtten háré bööë- 

«fening naar de wezenlijke ‘behoeften der miën- 
“gthen. … Doch niet ver buitéi hunne” schótèn: ver- 

‘spreidde zich het dóór hen ontstoken licht. W- 
nifgen” slechts konden zich met kunne schriften 

fen hún ondörwijs! Bekend ‘maken.’ Ovér Tt ‚à 
gemeen waren dus de Weterischappen , welke 
Ht | meëst wièrden beoefend. en gr deij ten u Wijde 
50: van 

9 bello ‚Het: winte zijn (hier „de sendiedri van dezen 
„grooten man breedvoerig te roemen. Oude en nieuwe schrijvers , 

genoeg bij allen bekend, hebhen dezen eerwaardigsten van alle 

Grieksche wijzén regt: satan wedervaren en” amngetooud ; welkegdoo= 
te diensten hij: zelf en!door zijne Aeerlingen aan de wijsgeerte heeft 

bewezen, -Men sghir (hier, voor ‘het overige. Xunorion - mé. 

morab Súonaris IV, zee-Rersnarnplaades:Stiftersder. Cho istì. 

welig. he dusg, hendorkeds: & Jo5e “folgg, gsm seen 
compusdus Sybtâmes: deophilosophie Töm T, CAVE | 
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van de Apostelen: van onzen Heer „hunne ‘aan— 
„beveling niet waardig „en wij behoeven ‘er: ons 
„dan ook niet over te, verwonderen, ‘dat zij die 
An hunne: schriften. niet, aanprijzen, als. bevor- 
derlijk aan het genot van de zaligheid des He- 
_mels, | 

{ Î B) ' BED en der ti wed B zij 

Te ader: Is welenr: ‚zij, raalun ook. geene! weten 
schappelijke. opvoetling. „hadden: … genoten „ „of 
„voorzien, waren, van. die, kundigheden „ welke. zij 
‚in hunnen, tijd door, dezelve „hadden kunnen, ver- 
hiilaen: — Waarom de stichter van „den Chris- 
-telijken Godsdienst. zich. van zulke. menschen 
„heeft bediend „om de voortplantersen, verbrei- 
ders van; zijne weldadige leer te zijn „ ‘behoeft 
hier, niet breedvoerig te worden aangewezen. 
Van. ouds heeft men, hieruit, aanleiding genomen 
_om het: Christendom te smaden en ‘bedenkingen 
tegen. deszelfs. Goddelijken: oorsprong: en. God- 
delijke waarde te, maken (p).… Doch van ouds 

heeft, men, ook, reeds dezen smaad weggenomen, 

en deze bedenkingen, wederlegd. op „de allervol- 
dende wijze en door velerlei redenen aange- 

ee mr pet. eri benne is van de gadelooze 
us D 

je | 8 Eder f hik ie ah: wijse 

es ( hf lige noemt hek emndelijk hdi lers de-more 

te-Peregreni:; operc. Tom.-2-p.-7ô4 ex €dit, J. BENEniorr — © 

Ceususdyeoindldlor-räv uvdebruv 41), apud: Origenem:-con= 

tra JCelsum pe 145 ex edits” „SpenGrnis —! Vergelijk “verder 

Anwonrus-. advers. gentes. p. 25 à-45--Lugd. Bat. 1651, “En 

Mixorros Fgurx po 76 „97: exsedit.'‘Groxoviset ibid, notas voo 
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‘wijsheid vân Jezus onzen Heer, dat hij ‘zulke 
ongeleer de en onaanzienlijke heden heeft geko 

‘zen tòt «de ‘Apostolische waardigheid (q). Een 
natuurlijk gevolg ‘intusschen van deze wijze 

kenze-moest het zijn, dat zij, die den Christe- 
lijken Godsdienst het eerst zouden bekend maken 
em verbreiden bij ,monde, en daor geschriften, 

‚de wetenschappen ens, derzelver. beoefening ; ook 
‚schoon zij in hunnen tijd meer aanbevelings waar= 
dig mogten geweest zijn, niet te gelijk met het 
oihsserenidese konden. aanprijzen, als bevorder- 
lijk zoo wel aan het eeuwig, als aan het tij- 
delijk welzijn der menschen, … Ik erken het, de 
Apostel, van wien de, meeste schriften des Nieu= 
„wen Verbonds af komstig zijn, kan niet met de 
overige worden gelijk gesteld in gemis aan we- 
tenschappelijke opvoeding en beschaving. Paulus 
is veeleer cen man geweest van eene uitgebreide 

‘kennis. Im de school van Gamaliël had hij niet 
“weinige kundigheden opgedaan, zoo dat hij on- 
der de Joodsche geleerden veelligt eene niet oni- 

aanzienlijke plaats zou hebben kunnen bestaan, 
“wanneer hij niet tot het Christendom: ware ‘over- 

gegdan. Niet onbedreven. schijnt hij ook ge- 
68 6, weest 

‚ (qg) Het hoofdpunt, hetwelk men „tot wedesisgRing.s „kan, aan 

„voeren, vindt, men reeds bij Jusrrxus apolog. 2. 8 doper du 

co@s'a. àvdeureg Wda yeyovvar ANA Suvduer Oéop 
Alyeodun. Verg, voorts Scagozcx Dg L. kirchgesch, Th, & 
& 36 folgg, | en 5 (2) 
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awibest ‘té zijn in Grieksche dichteren ‘en: zelfs 
in andere. meer geleerde Grieksche'schrijveren. 
Doch men: maakt zich echter buiten twijffel 

een/veel-te groot:denkbeeld van zijne geleerde 
kéid, wanmeer- meu“ hem met somimiger eene 
groote mate” vän” kundigheid im elle mensche 

dike wêtétischappen’ toeschrijft; (r) en het be- 
Höeft ons niet te bévreemden, dat hij ook der- 
“zelver beoefening niet aanbeveelt, als bevor- 

‘derlijk aan de“ hentelsche gelukzaligheid, wan 
neer wij slechts onder het oog houden het- 
geen boven (s) gezegd is aangaande den toe- 

‘stand dér wetenschappen ten tijde van de'eer- 
ste verbreiding van het Christendom. 

_ Hoezeer wij intusschen weinige, of liever 

geene, “stellige uitspraken zelfs in die Heilige 

Schriften, aan welke wij de zekere kennis en 
‘verwachting: eener aanstaande hemelsche geluk 
zaligheid: te danken. hebben, vinden, welke ee- 
‚ne. regelregte aanbeveling behelzen van de be- 
oefening der wetenschappen, als dienstig tot 

het meergemelde einde; geven echter die Hei- 
lige Schriften ons, op meer dan eene wijze, 
ir JE aan- 

Ar) 2 Miert Binleit. in die Schrift. des N.B. 

r Th, 8. 162 folgg. 4e dusg. én “de ' aldaar aânzehaalde- disser= 

tie vän Plint de erudit. Pauli Jud. non Graeca. 
Ber dE at 

(5) z. bl 36 en volge. 
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watleiding tot nadenken ‘over, èn een” gunstig 
vermoeden “aangaande den mogelijken invlodd 
van de hier door ons verkregene kundigheden 
op, en derzelver bijblijvende medewerking tot 
‘bevordering van het eeuwig geluk, op “het 
welke zij ons doen hopen. 

Zij stellen ons, trouwens, den gelukstaat des 
‚volgenden levens voor als van eenen geestelijken 
aard, en onderscheiden zich hierdoor zeer ten ha- 

ren voordeele van andere heilige boeken, welke 
als oorkonden eener onmiddelijke openbaring 
van de Godheid aan de menschen worden ge 
eerbiedigd (t). “Het is waar zij gebruiken tot 

het schetsen van dezen gelukstaat dikwijls 

velerlei zinnebeeldige® uitdrukkingen, ontleend 

van eardsche en. ligchamelijke bezigheden en 
genietingen: doch wij moeten deze zinnebeel- 
dige uitdrukkingen verklaren uit zulke plaat | 
sen, welke ons, in meer duidelijke en el- 
genliĳjke bewoordingen, leeren, „waarin het ge- 
luk des hemels zal bestaan. Dat vorderen de 
algemeen aangenomene regels. eener gezonde uit- 
deerne (u). ER uit, deze plaatsen blijkt ten 

over- 

(1) Men zie b, v. aangaande den “Kóran, Lisz Besch der 
Relig. 1 Th. S. 459 folgg. en het ‘geên men verder bij, hem 

vindt van de H. Beeken der „Persen, Tadianen enz: 

(u) Cf. Diss, 's. F. N. Mont de mottontbus universis ús 

Theol, Dissertt, Fheol. et Philol- Vol. vs p-…239 seg 
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Overvloede; dat, naar de leer der Heilige Schrift, 
de toekomstige gelukzaligheid niet in ligcha- 

melijke ‚maar in geestelijke bezigheden en_ge- 
nietingen. zal bestaan, In den Hemel toch zal 
men, niet „trouwen, of ten huwelijk, uitgeven, 
maar men zal er zijn gelijk de Engelen Gods (w): 
buik en spijze zullen er beide zijn te niet ge- 
daan (w). Onze ziel zal er bij aanvang deelge 
„noot zijn van het toegezegde heil, en als zij 
„eenmaal weder zal worden bekleed. met een 
digchaam » zal het een geestelijk, onsterfelijk 
en onverderfelijk ligchaam zijn (x). God zal er 
door de adh elen worden gekend en zijn wil 
zal er, op de volet wijze, worden be- 
tracht (z ĳ). Onze goede werken en derzelver be- 
looning zullen ons in den Hemel volgen (z). En 

wanneer de Bijbel met weinige woorden de gan— 
sche Hemelsche gelukzaligheid wil beschrijven, 
zoo ver wij er ons eenig denkbeeld van kunnen 
vormen, hiet het: zij, die nu kinderen Gods 
zijn, zullen Hem eenmaal. gelijk wezen (a). 
Zeer mogelijk nu hebben wij het niet alleen, 

_ maar zelfs zeer waarschijnlijk te achten, dat in 
zulk eenen gelukstaat de schatten, welke wij op 

1 

deze 
(#) Matth, XXII, 5o. 
(w) ‘2 Corinth, VI, 13. | 

(x) 1 Corinth. XV. 

(ij) 1 Corinth. XIII, 12. Matth, VI, 10, 
(z) Openb. XIV, 15, 

(&) x Joan, II, 3, © hdd 
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deze aarde voor. onzen Geest hebben verzameld, 
door eene: vlijtige beoefening der Me Mnschin- 

pen, ons zullen kunnen bijblijven, en dat de 
nuttige kundiglieden, welke wij hebben ver- 

kregen , bij voortduring zullen kunnen mede- 

werken ter verhooging van onze zaligheid (hb). 

„Verder: de Heilige Schrift leert ons het ten 

genwoordig ‘en het volgend leven, ook met 

betrekking tot de gezaligden, steeds beschou- 

„wen als oudesling tot elkanderen in de naauw- 

ste betrekking staande. Want niet alleen ver- 
bindt zij het, volgend leven onmiddelijk aan 

het tegenwoordige, zoo dat wij, van hier 

scheidende, terstond verplaatst worden in ee= 

nen staat, van geluk of. van ongeluk in de 
andere wereld, maar zij spreekt ook steeds 

van dit-leven als van den tijd der voorbe- 
reiding voor het volgende, tot het welke wij 
zullen overgaan als wij hier geleefd hebbens 

en leert ons, dat wij hiernamaals zullen maai- 
jen het geen wij hier zullen gezaaid hebben. 
Naar. deze leer der Heilige Schrift, die ik-te 

zeer bekend en bewezen acht, dan dat het noo 
dig zou kunnen zijn dezelve door het aanvoer 
ren van een aantal Bijbelplaatsen te staven, 
hebben - wij bet dus daarvoor te houden, dat 
onze ziel, bij den rei des irm blijft 

| be 
(5) Z. het boven beredeneerde op MH, 20 en volgg. 
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Koln te Blaker) dat zij dezelfde is; die 
op deze aarde heeft geleefd, het gelieugen van 
‘het geen ‘zij héeft verrigt, hare wijze van den- 
kKén er gevoelén, liaré hebbelijkheden en nei- 
gingen: én zouden wij daaruit niet met de groot- 
ste, wäärsehijnlijkheid mogen besluiten, dat de 
gezäligden in het volgend leven zullen blijven 
‘imehet bezit van ‘die kundigheden, welke zij 
-hier-hebben opgedaan? Dat zij ‘ook daar zich 
op derzelver vermeerdering zullen blijven toe- 
deggen;, en‘ dat ‘dit een- gedeelte van hun geluk 

mul Hitmaken? Uwmers in zoo verre, als de 

Wetenscliappen ; welke zij ‘hier hebben beoe- 
fend5 niet gekeelmútteloós err ‘onbruikbaar voor 
Mer worden gemaakt - door ‘hunnen veranderden 
efestand,9 Wanmeer wij óns ‘het boven berede- 
meerde herinneren, zullen wij daaraan niet 
‘kannen twijfelen eponegter À | 

En Bindelijk: de Heilige Schrift beschrijft ons 

den toekotmstigen getakstaat wel als eene ruste 
van ällen moeijelijken arbeid, van alle leed en 
oerdriet; (U) maar geenzins als eenen toestand 
wan luiheid en werkeloosheid. Tutegendeel zij 
“steltrons de gezaligden voor als dege, bezig. en 

gelukkig dóór Godverheerlijkende werkzaam 
‘heid. In alle de Wi dor ed verklaart zij 
ikt iperresnanrt | Ke 4 is 

de) Z bl. 27 EN Ke 

(d) Openb KHE, 43.0 liber AVsyed, oovod vod 
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ons wel. niet, waarin, ‚hunne, ‚werkzaambeidszal 

bestaan, en, hoe die door, hen, zal worden uite 

geoefend; maar, daar. zij. Ons dit leven, leert 
beschouwen als den. tijd der, oefening, en voorr 

bereiding voor het volgend, kan, het niet, twijf- 
felachtig zijn, of wij moeten, hets, naar het om- 

derwijs des Bijbels, daar. voor, houden, dat de 

| Godverheerlijkende werkzaamheden, der, ‚ gezar 

ligden, zoo al niet ‘dezelfde, ten „minste, gelijke 
soorlig moeten zijn met die, i iu welke zij. zich 
op, deze aarde hebben moeten bezig Londen. en 
bekwamen, Daar wij nu, ‘gedurende, ons aarde 
‘sche leven, blijkens de ‘ondervinding, meni 

vuldigen dienst kunnen hebben en dadelijk , ge- 

mieten van ecene-vlijtige' beoefening der “wéten 

schappen en van de door: dezelwe werk règètie 
kundigheden; om ons-vin sstaat “te “stellen; “eta 
tot verheerlijking van God te leven, mogen wij 
het gewis, zoo miet zeker, ten „minste: =d 

schik achten, dat wij er ook, „dan_n 
hi, ong dien gewigtigen dp, van, 

ree 

nt 
uit de hoofde mogen wij € ons op grond van 

het Bijbelsch’ onderwijs, Wofsder | at de. hier 
bake het 

door ons beoefende wetenschappen en aanigeleer= 

de, kundigheden ‘ons. in de, toekoinst, zullen bij= 

blijven em medewerken tot ons’ geluks: »: ijs 

if | zet 
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IeZiet daar, waardste lezers! de bewijzen, wel- 
ke, naar het mij voorkomt, kunnen worden 
aangevoerd uit ‘den aard der zake en uit het 
Bijbelsche onderwijs, om ons te doen gelooven 
dat er grond is, om het daarvoor te houden, 

dat de in dit leven beoefende wetenschappen 
en aangeleerde kundigheden in het volgend le- 

ven ons zullen bijblijven, om ons geluk te 
vergrooten en zoo het eerste gedeelte van de 
door het Zeeuwsche Genootschap voorgestelde 

‘prijsvraag, welke het onderwerp dezer verhan- 
deling uitmaakt, toestemmend te beantwoor- 
den, 

„De BAT en bedenkingen, welke hier 
tegen zouden kunnen. kunnen worden aange- 
voerd, moeten nuin overweging worden geno 
men. | 

“Gelijk de voorgedragene bewijzen, kunnen 
dezelve zijn van tweederlei soort; of wijsgerige, 

of. zulke, die ontleend worden wit de Heilige 

Schriften. Omtrend beide zal ik zoo veel in het 

midden trachten te brengen, als noodig is, om 

‘over derzelver kracht en. waarde te. kunnen oor 
deelen. 

iNerdiende de vernuftige J. J. Rousseau ge- 
loof ì in hetgeen hij ‘heeft aangevoerd , om het na- 
tons deel df 
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‘het streng en voldoende worden bewezens dat 
ode’ schadelijke gevolgen , welke: hijven, anderen 
auw dezelve hebben: toegeschreven haar inder- 
„daad mogen:en ‘ moeten worden te, laste ‘gelegd , 
dan zou er wel geen twijfel «zijns! of: ‚wij-zouden 
de wetenschappen, in plaats van. bevorderlijk 

“aati ons geluk in de toekomstige’ wereld, Íhte- | 
_gendeel veeleer hoogstschadelijk aän hietzëlve 
moeten achten, Want, benevéns de Kunsteh, 
beschuldigen zj “de “wetenschappen « niet “alléén 
‘van hét stichten’ van velérhande nädeelen ét (of- 
heilen voor de Maatschappij; maar zij “ib 

| ook derzelver vlijtige beoefening te zijn van, 
allerl edenkelijkste gevolgen voor deugd, en, goe- 

de zeden, En verdienden de wetenschappe 6. 
zen haar. opgelegden blaam, dan. ware et, ge- 
_wis onmogelijk, dat zij zouden kunnen ie ; 
_om hiernamaals op „den duur bevorderlijk te 
zijn aan” ons geluk. Hetgeen toch moet dieren 
“en. bijblijvend. medewerken tot bevordering, + van 
het genoegen en de zaligheid _ des Hemels, kan 
: onmogelijk van dien aard ‘zijn, dat het hier He 
orde en welvaart van de Maatschappij ver 

ke Ean en veel. minder hog kan het: is 

En ee „Zijn, 

(e) Vire son deme 4 qui & ; vemportd le priz á P ace 

“mie de Dijon 4750, Oeuwr, Tom. XUI p. 'zP soir. edit, 
_4Pohts 1782, 
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efijn > dát hetgeen. op: deze: aarde: schadelijk is 
teh moet zijd aan onze vootbereiding voor „den 

‘Hemel „-oridat het schadelijk is voor. deugd. en 
„goeden “zeden zoude kunnen dienen-ter- voort- 
„Änrende: toefnaterdheiog van het: aanstaande ge- 
rna der gemmligden. w3 aso four. 139 zon: ach 

dy iet aal. intusschen niet van. mij verlangen, 
„dat. ik. hier trede in eene breedvoerige opgave 
van het geen door Rousseau en. anderen der 
„wetenschappen. is te laste gelegd, en eene stuks- 
‚wijze wederlegging van alle de gronden, die zij 
uit de ondervinding enden aard derzelve heb- 
_ben afgeleid ter verdediging van hun gevoelen. 
Daartoe zou eene bijzondere verhandeling ver- 

_eischt worden, en het zou mij dus veel te lang 
_ophouden. Hier en elders hebhen de Weten- 
„schappen c ook ‚zoo vele kundige verdedigers ge- 
“vonden, en daar is door hen’ zoo veel voldin 
_gends ten behoeve van dezelven gezegd en ge- 
_ schreven, dat men het daarvoor houden mag, 

_ 

dat het pleit ten voordeele van de Wetenschap- 
“pen. Is beslist, en zij door het algemeen gevoe- 

Jen zijn vrijgesproken van den smaad zoo onver- 
„diend op. haar geworpen. Genoegzaam zal het 

zĳn, zoo ik mij niet bedriege , voor mijn oog- 

merk , de beschuldigingen zelve met korte woor 

‚den op te geven en de aanleiding te verhalen, 

: ° Eels 



welke Rousseau bewoog tot-het voorstaan van 
het paradoxe gevoelen „hetwelk hij aan sommi- 
gen, vooral-in Frankrijk ‘heeft‘weten smakelijk 
te maken.» Ik twijfel trouwens miet, ofede-be 

| schuldigingen zulle” slechts behoeven te “worden 

genoemd’, om derzelver ongegrondheid aan ’él= 
ken onpartijdigen te dóen blijken”, “eri het ver 
haal van de wijze óp: ‘welke-de voorname. aan- 
klager der > Wetenschappen ver toe’gekomenviss 

om partij tegen haar dte trekken; ozal. verder-ges 
noegzaam «doen zien;,-hoe: weinig: gewigt:-wij 
hebben te hechtenvaart zijne verg 10 100-093 

‘ Ziet hier de beschuldigingen. 3 f) ) Beneyens 

de Kunsten zouden de Wetenschappen alleen zijn 
uitgevonden ter verstoring van de menscheli ke 
rust: zij zouden nadeelig zijn vóor de welvaart 
en het geluk der ‘burgerlijke Maatschäppij; : zj 
zouden, de, menschen verleiden „ om aan het aar- 

gename. en! genoegelijke ‚de ‘voorkeur te geven 
boven, het, nuttige: derzelver… beoefening. zou 
aanleiding geven-tot ledigheid, en. tijdverspilling, 

aftrekken „van: den. landbouw ; de gehechtheid 
aan het Vaderland. verminder enden „moed. ver} 

slappen en, Z00 a moelijke. en. kr kmachtalgoss 
‚ heid 

(£) ain enk de an de: Maatschap tot. Nut vanhet 

Pe raln uitgegevene. en. bekroonde verhandeling: ‚over den, heil, 
zamen invloed van Kunsten en Wetenschappen van den oog 

leeraar pr War, bl, 224 volgg. 

4 + 



Ca) 

heid tengevolge. kiebben, „Behalve van, alle de 
zè-maatschappelijke nadeelen beschuldigen Rous 
sBAu; en. anderen,sin navolging van hem , de 
Wetenschappen ook;nog van veel erger schade 
lijke ‚gevolgen-voor. deugd. en-goede zeden. «Zij 
geyen, ‚voor dat de, „beschaving, die derzelver. 

beeefening te weeg brengt het Christelijk. geloof 

eme opregte „pligtsbetrachting, vernielt, „dat: zij 
weelde.en » losbandigheid , voortbrengt en; óp 
hare-bèurt ,/ook weder door dezen wordt onders 
gteund;vdat zijden rijkdom „voedt en daardoor 
eene oorzaak isvan tallooze. „ondeugden en dat 
zij „eene, zucht doet ontstaan, om, te behagen & 

welke meer” naar “den schijn der deugd, ‚dan 

aid de rak zelve ‚doet jagen, en geveinsd, — 

loft! ‘tien rd sola om iden te wermohdes 

feù over het aantal en de zwaarheid dezer bes. 
gchuldigingen; niet’ minder bevreemdend en on= 
ëschikt ‚om aan’ dezelveri eefiig gezag bij té zet= 

en was de. aanleiding,” welke Rotssáu bes 

wöög, orn ‘dezelve voort te brengen en staande 
te houden: ” De Akademie van Dijonin Fraúke 
Fijk loofde namelijk eenen eereprijs uit op de 

beantwoording der Vraag: Of-het herstel der 

Wersch ppên,e et Kunsten eénén voordeel gen 
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invloed, had: gehad, op de, verbetering der sem 
den ?.(g)-Roussrau besloot near den. prijs te 
dingen.en gaf daarvan. kennis aan eenen. zijnet. 
vrienden. Tot- nog toe was zijn voornémen; 
om de zaak „der Wetenschappen. te. verdedigen : 
doel» zijn, vriend raadde hem, om dit voorn 

_ men te laten varen en liever de tegenovergestel 
despartijste „kiezen, Hij volgde dien raad en 
behaaide den prijs. «Nu wenschte men hem vaù 
den eenen kant geluk met zijnen vernuftigeuin= 
val, en aan dem anderen kant viel men zijne 

bek rootde verhandeling: aan in beoördeelingén en 
tegerischriften’ (A): en Rossau, die eerst zelf | 

niet schijnt òntkeiid’ te hebber, dat zijne vér- 
händelitg eee blooteé spéling van zijn vernuft 
wâs, ilgög u in ernst oor waar té hotiden éti 
té Werts Hen hetgeên hij voorkieer, alleen ot 
iets zonderlings, te verdedigen, geschreven had (ij. 

Gelijk dus de zucht tot het zonderlinge, tot hèt 
welke fousseAu over het geheel niet weinig 

schijnt te hebben overgeheld, hem het Eerst 

* schijnt 

RN Si le rahlijkinhtiee des Sciences et di arts 4 cone 

tribuê á epurer bes moeurd 

(1) Hetgeen Hödeskke hieóp “heeft Geamtsroied vindt men vi 
het straks shiva 13de deel zijner wérkei, 

_(i) Z. De War t. a, Ed Yexr Kerkel., Gesch. der 18de 

Betw; 3de D, bl. 108 volg, en de doot beiden sangehaalde Letw 
tres'sur U'imagrnation, lettre 7. 
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sEhijnt tehebben * bewogen tot het beweren vat’ 
hêt*nadeel “der Wetenschappen, zoo schijnt het’ 
de“zóo algemeene neiging, «om het eenmaál, 

vooral met’ toejuiching , beweerde staande te 
houden, te zijn” geweest, die hem vervolgens 

zijneceenmaal -aangenomene stelling heeft doen 
staande <houden: en verdedigen: en noch het 
eene; moch: ‘het-andere- kan ons een zeer guns= 

tig gevoelen: van -derzelver waarheid inboeze-. 
menos inmer asc | | 

à _ Andere meer r wijsgerige en uit den aard le 
zake, ontleende bedenkingen tegen de Weten-. 

schappen. in het algemeen, als van geene guns- 
uge strekking ter voortdurende bevordering van; 
het geluk. des volgenden levens, zijn mij niet be- 

kend, Ik erkenne het, zeer breed kan men 

uitweiden over het enden: der Wetenschap 

pen en het nadeel van eene overdrevene beoefe- 
ning. van dezelve. Men kan, niet geheel zon 
der rond, het gevaar, hetwelk de beoefenaar 

der den loopt, om of misbruik van 

zijne aangeleerde kundigheden te maken, of 

zich zoo geheel ‘aan’ zijne geliefkoosde oefenin— 

gen over te geven, dat,hij vergete , dat hij hoo- 

gere pligten heeft te betrachten, dan zich toe 
te leggen, op de letteren; men kan, zeg ik, dit 

gevaar. niet zonder grond als vrij groot. voor- 

stel 
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_ stellen. … Met. eenige kennis. tuch,aan_de. Weten 

schappen , het aangename, van ‘derzelver beoefe- 
‚ning en de menigvuldige betrekkingen, in-wel- 
ke de door haar,aangeleerde kundigheden staan 
tot het dagelijksche leven , gevoegd bijde noo- 

‚ dige mate van kennis. vanden. mensch, en ‘zijne 

_ verkeerdheid , kan het niet moeijelijk» vallen vrij 
„overtuigend.te doen zien, dat: schier-niets:voor 

_meerder en grooter misbruik vatbaár is-dande 

„wetenschappen; dat, zij op de allerschandelijk— 
ste wijze kunnen. ‘worden aangewend tot ver- 
stooring van de «goede orde, rust, „geluk ven 

zedelijkheid ,„ dat zij kunnen: worden dienstbaar 
„gemaakt, om allerlei onheil--te’- stichten ; “door 

„het krenken van het regt „ het ‘misleidénenover-— 

„blinden van het verstand, het -bederven-vanchet 

hart enz. enz. Ja het -kan niet-moeijelijk val 
len, verder ‘te gaan ‘en-vrij overtuigend, te-doen 

zien, dat het zeer natuurlijk ‘te „verwachten vis 

__ van-de menschelijke verkeerdheid,: dat” zijs!de 
wetenschappen zal misbruiken „ ten-nadeelë van 
zichzelve en anderen: hier ; door’ ‘der “mensch 

vermelel te makenven- stout: op” zijn doorzigt 
en verkregene kundigheden „rzoo--dathij “zich 
__aanmatige alles te-beoordeelen-en niets aante 

nemen „dan hetgeen -binnen het bereik var zijn 
_ begrip. valt; ginds, ‚door zijnen: hoogmoed:stot 
| dien. top te ngen dat» lij zieli-verhevensacht 

we boven 
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boten zijne minkundige medemerischen en ge- 
-tegtigd, om zich, door misleiding of overheer— 
-$ehing van hen te bedienen naar zijn believen ; 
‘daar weder, door hem te doen vergeten’ en ver- 
„waarloozen het geen hij aan de zorg voor “de 
‘huishouding en de kindertucht, aan zijne cige- 
ne gezondheid, het genoegen der zamenleving 

venz. schuldig is. Alles, wat ten ten’ dezen 
vepzigte, uit den aard der zaak kan beredene- 

-ten, kan men aanbinden en versterken  döor 

—het beroep op de ondervinding, welke ontegen 
zeggelijk leert, dat schier alle mogelijk. mis- 
ruik van kennis en wetenschap. is gemaakt, 

„en dat men zich ‘wel naauwlijks eerfig nadeel kan 

—woorstellen, het welk, door de mibischelsjke 
swerkeerdheid , niet zoude kunnen voortrloeijen 
uit «de beoefening der “wetenschappen, of ket 
vis er dadelijk, en helaas! maar al te zeer uit 
„voortgevloeid. Doch het is er zeer ver van af, 

otdat wij hieruit zouden kunnen of mogen be- 
„sluiten, dat er redenen zijn «om “vasttestellen , 

„dat er ontkennend ‚zon moeten geantwoord wor- 
dem op het eerste gedeelte onzer prijsvraag, en 
den iĳverigen- beminnaar der wetenschappen alle 
—hoop ontzegd van, ook nog in een valgend Te. 
„gen, aut te zullen trekken van den uitgebrei- — 
den schat zijner verkregene kundigheden. “Al 
Jeen. dan zouden wij ons met grond gewettigd 

ach 
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achten tot dit besluit, wanneer het ‘ware te be- 

toogen , dat het uit den aard der zake önvermij 

delijk en zeker volgde, dat de Wetenschäpper 
zelve al dien schadelijken anvloed moesten’ heb= 
ben, welke uit derzelver misbruik vof: overdre= 
vene beoefening is voortgevloeid. Het - misbruik 
eener zaak kan toch nooitaam de ‘zaak zelvé 

met regt worden geweten» ven -voôr- overdrij- 
ving is ook het beste en edelste vatbaar. -Já 

in- plaats; dat misbruik en overdrijving eenig: 

gegrond. bewijs tegen de deugdzaamheid en heil= 
zame strekking eener «zaak: zouden opleveren; 
kunnen zij veeleer worden aangevoerd ten: bes 
tooge van hare voortreffelijkheid., „Want het 
volgt uit den aard der zake en de ondervin= 
ding heeft het onwedersprekelijk bevestigd; dat 
juist in die: mate „in welke iets voortreffelijk 
«en edel in. zich: zelve is, het'in die mate ook 

vatbaar is voor ;en aanleiding geeft tot misbruik 
en overdrijving: - Om «slechts … een  voorbeeld:, 

maar het geen voor allen volstaan kan, te noe- 
men: edeler en ‘voortreffelijker is‘ er; naar aller 
toestémming wel niets, dan *de-Godsdienst „en 
„welk een. boven alles schändelijk misbruik iser 

wan » dezelve- gemaakt! Hoe zeer heeft men 
dezelve overdreven! Gansche ' boekdeelen zou 
men kunnen. vullen, met dit, in alle zijne bij 
zonderheden ‚ aantetoonén en alle de nadeelen 

op= 
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optenoemen,, welke hieruit. zijn voortgevloeid, 

lijn, er voorts,sommige wetenschappen „van 

welke rin „het bijzonder, uit, derzelver, eigene 
aar ‘valt te betoogen, dat derzelver beoefening 

moet „ophouden. met ons leven op deze aarde; 
of,diever, sdat zij, als geheel. in geenerler be- 

trekking „stazndetot het geluk des volgenden 
levénsy op hetzelve onmogelijk kunnen invloei- 
jen door'‘bijblijvend mede te werken tot ver- 
mieerderiùg van, hetzelve ; het tweede deel-dezer 
verliandeling zal mede moeten dienen om te 
onderzoeken; of en van “welke wetenschappen 
dit zoude kunnen worden betoogd? « Zijn er de 
zoôdanige, dan-moeten deze; hoe nuttig-mis- 

schien‘voor de ‘menschelijke Maatschappij in ha- 
ren tegenwoordigen toestand , en voor.den mensch 
als-lid.- van’ dezelve beschouwd, niet worden 

geteld „onder, het getal der: gene, op. welke 
de mensch zich in dit leven behoort toeteleg- 
genzom van derzelver aanvankelijke kennis, 

_-ook vaan gene zijde van het graf, de zaligste 

gevolgen tes kunnen hopen. Doch “schoon het 
van. sommige mogt worden bevonden; dat zij 

met die: hoop niet kunnen worden aangeleerd 

en “beoefend; zoo volgt daaruit rid niets ten 
madeele van valle. 

Bijbelsche bedenkingen tegen het goor ‚dat, 
in 



in et tekomen evn, de hier ande cër le 
Kündi ghda zullên’ kunnen dienen tot ‘verme Eid 

na Pine het geluk der gedalig den jn wi 

Oben uit rule t plaätsen ‘der Feles: 
RS dies op de rie Öf andere wijze, Ed DEED 

nét É vallen op alle, ilenschelijke w. ĳs ne no 
HEN TER HE 3 tn anÂ 

Ik bedoele zalle Bijbelplaatsen,» we Ike’, of. „de 

menschelijke wijsheid brengen in, ‘tegenstelling 
AG if 

Ta het t_Huangelium, „van, J hiel RIS’ 
RRRS Be t fe 

Het welke ons den weg der, zali igheie beken 
KONI Gi 88} TOBE 

maakt of. leerón , dat alle aa rdsc che kennis zeer 
VE 515 kh Ey 7 „ | 4 À ER | aj 

gebrekkig is en zal te ik ‘gedaan, worden, 
SEE CD Ai) NO, 

of verklaren, nep het der: Reen zaa ile 
al. htod 

zj zich hier wijsheid. te vergaderen „of inde 
lijk aan’de kennis zulke gevolgen toeschrij el 
welke’ ‘Öfinogelijk kunnen “worden” ara 
is "bevorded ke, voor ‘het geluk des volgends 
ht 4 KIET BEOS EN 3 

levens. „Het zal ‘dus noo ig zijn her. aantetoo- 
t MEEL :E 

nen, hoe” wij die, plaatsen, hebben t te Aen 
Laser 

gen zijn, welke” uit dezelve ‘kunnen worden 
ontleend, óf wel dadelijk zijn” “afgeleid” 

Op velerlei wijze dan vinden wij in de. Heilige 
Schriften des Nieuwen Verbonds:-de--mensche- 
lijke wijsheid in. tegenstelling gebragtomethet 
Euangelie der has: giek en agrar egg 
uitwerkingen; — en ger 

In 
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„In meer dan ecne plaats wordt de; mensche 
lijke wijsheid voorgesteld, als hinderlijk, aan 
het aannemen der Euangelieleer. ‚Jezus zelf 
zijnen Vader. dankende, dat hij zijn onderwijs 
voor de wijzen en verstandigen verborgen had. 
en aan ‚de kinderen, dat is eenvoudigen en on— 
kundigen, ENE (£), geeft duidelijk ge- 

noeg te kennen, dat der wijzen en verstandi- 
gen wijsheid hen belette zijn. onderwijs aante 
nemen. En PAurús leert dit uitdrukkelijk , 

wanneer hj verklaart, dat, zij. ‚ die meenden 

wijs te zijn en ook. voor. wijzen wierden ge 

houden, dwaas moesten, worden en hunne wijs- 
heid. laten varen ‚om regt wijs te worden, 
door het ontvangen. der Euangelieleer (4). 

_ Het, _Enangelie te prediken met. witnemen-. 
bed van woorden of van wijsheid achtte de- 
zelfde Apostel ongeschikt tot deszelfs aanbeve- 
ling (mm), j ja zoo schadelijk aan deszelfs heil 
zame uitwerking, dat, het die geheel moest, 

verijdelen en ‘krachteloos. maken dd li 

Al wat. de wijzen en, „geleerden van: zijnen 

\ Matth | | „te 
%) Matth. XI, 25. “Tac, X, ans’ 
(2) “1 Corinth. III, 18, 

‘{m) 1 Corinth, II, 1 4/4, 15, 2 Corinth, TI, 12. 

{d}x Corinth. L, 17. Het kruis van’ Christus is hier: de 

leer van Christus den gekruisten. Verg. vs. 18et ScHLEUSNER 

inwoce SUUGOS. 



tijd hadden eendndes of hadi „uitdenken, 
achtte PAuuus bij het eenvoudige, en ‚door hen 

als. ‚dwaasheid, verachte Enangelie, niet dn aan=, 

merking, te komen, Ja, dwaasheid te, „kunnen, 
worden geheten (o).» Waarom hij dan ook het, 
Euangelie, niet alleen, „verheft BOER maan, ook, 

PAEAME IE NS mak Ve 

Eindelijk vinden 3 vj nog hit denzelfden ed 
tel ‚». dat, God „de, ‚wijsheid, dezer wereld niet al 
leen. dwaasheid: achtte (q)s maar;ook:!dwaasheid 
had, gemaakt, {rin dat. is, had, doen. blijken, Jou: 

tere, dwaasheid, te,zijm, doorde -prediking,-van: 
het„Euangelie „en, dat hij.tot het omhelzen van: 
hetzelve. det. dwázen,‚jde „eenvoudigen;enonge=s 
leerden „boven :de, wijzen: hâd;uityerkoven /(4)«!; 

Uit alle deze en dergelijke Bijb elplaätséri “nú” 
zoude men kunnen, afleiden ‚gelijk sommigen 

in n hunnèn, meer. romen en „welgemeenden, dan, 
verlichten , ä ĳver voor, de Godsdienst, ook. wel, 
hebben, getracht, uit dezelve te ‘betogen » dat, 
naar de Jeere des sg Jelen: alle mensche; 

KELE 

bleker art date at, 
(ej EN vEstia.! fie: RE 

(py “3 Corten Tr, "aid," ï Corti. mi Kad 
(4) x ‘Corinth; HI, 29-19 OG EOOV. }: Hi bisdette är: AN 

(r) 1 Corinth, I, 20. é 

(s) 1 Corinth, IL, 26, 27. 



({63)) 
miott woidlen"ge ee tors” pe, En 
de bevordering van Wiee gel uk im éen volgend 

tevên, « Ebiigel sclijn toel Heen hit et té mi” 
ste’ Wälnneët terrad Dr efiknsskt ion det ie 
geliewän"Iizo8 Chitistus- ons ‘ier bier vodr 
bere iding ‘voor (ass Bei Gekointig ‘zalig lévén, 4 
dobf sas dheniik Beg oedhiëid gegeven’ Bande en 

wij” hanlbsrskad cin dela ibid: 
gen dewerks daor weldof Fendgeoorzdunhêid aan’ 
deiFuamgblieleer; ve brengt ‘des Bijbel zelve in! 
zoo velerléi: “demiërisclíelijkeswijshéid! 
in» tegenstelling ‘met dië zóó heilvolte Teer; dan? 
moetenowij: van did wijslieid' veeleer zehndesdels! 
zen svoor“omis’toekomstig geluk ;-dandat wij haar! 
als bèvorderlijk ‘aan’ hêtzelterzouden kunnen ber! 

schouwen, jn eijk srad ro ssob sile HU 

“Doe her hóùde stèchits order” het ‘oog, wit # 
KE Wijshiefd in tegenstelling wordt dent Unet’ 
Ee äng elië’ van" EZÜs es. : gene lijk” 

de’ vijstieid vän die tijden, 4 tóen. En Ehabg IN 
ES-EN Ni td 

hef’ erst et feae wierd, ge welke” hier Bor 
hf $3 110 Hoy er A pn eeder “door r mij. is beschreven A 

iën zal er zich niet over verw oren’ sr 
ef êërig gevolg ten nadeele van, Asena 
pen en derzelven beoefening.uit-afleiden „dat de- 

ze wijsheid wordt voneelkn als ennen aan 
Eels nd 

\ 
(4) Zie boven bl, 57 volgg. 
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het -… Euangelie ‚en, legzelfka Ergeagnder uiten 

Tk Â 

king ldee brio” Éntóbbo® “oob Hoseuua® 
: sean eN ed kp And BA 

sElders bne wij in âà meilige Schriften: ge- 
tanernr de-menschelijkt kennis zeer. gebreke 

kigtis en inseensvolgend!leven “zal tes niete 
gedaan, worden.‚-In:den ‘eersteri-brief- aan ode 

Corinthiers, hoofdst. XILL, bij voorbeeld schrijft 

Paurus „ dat, zelfs. de Godsdienstige» teler 4 

die hij-em de ‘Corinthiers. -bezâten ;; ten deele:, 
dat is: zeer „gebrekkig: was; 200’ dat ‘zij „moest 

vergeleken „worden bij -de-onvolkomene denke 
beelden „ welke “wij ons” als“kinderen “vormeh 
env:bij het raadselachtig zien’"door eer “duister 
glas! (v): en hij verklaart „dat die gebrekkige 
kennis, wanneer het. volmaakte, in eén’ vol 

gend. gelukkig- lever, zoude gekomen. ihk te 

nieté gedaan zou worden. = me 

Ook ‘hieruit zoude men bedenkingen Kunnen 

‘ontleenen tegen ° het geloof, dat’ de’ hier ‘door 

ons “beoefende wetenschappen en aangeleerde 
kandigheden ° ons in een toekomstigen geluk 

staat’ zullen bijblijven. en medewerken ter be 
vordering vän ons geluk. Indien ‘zelfs de 

Godsdienstige kennis, (dus zoude men “kunnén 

“redenereni) indien zelfs de Godsdienstige ken- 

nis. > 

ea 

or 2%) 

_w Men vergel. BosveLD en Micnaëte op 1 Corinth. L 

_(@ ‘Vid, ScaLgusneR in voce êronlgov. ne En 



Ca) 
_misj-welke "de Corinithiërs en’ ’de ‘hoogverlichte 
__Paurvus zelf door Goddelijk onderwijs hadden 
verkregen, slechts als gebrekkig stukwerk moet 
worden, beschouwd ; ‘hoeveel meer moeten wij 
dan. als zoodanig beschouwen’ zoo: vele kun= 
digheden, welke wij door ons-eigen gebrek= 
kig. doorzigt en- ons zoo ligt feilend onderzoek 

verkrijgen: indien die Godsdienstige kennis 
zelve ‚als gebrekkig, in een volgend leven zal 
sworden-te niet gedaan; hoeveel meer dan die 
onvolkomene kundigheden, welke wij hier, al- 
deen door. ons: ‘menschelijk «verstand „ bij’ het 
„beoefenen der. wetenschappen hebben aange- 
deerd: en zoo dezelve in een volgend leven 
„worden te niet gedaan, hoe-zouden wij-ons — 
dan, mogen beloven, dat zij ons- zullen bijblij- _ 
ven in de eeuwigheid. en_ bestendig „dienen. ter 

„bevordering van onze zaligheid? 

„Maar ook, deze bedenkingen kunnen op eene 
pet eis wijze worden beantwoord. — Van vele 
andere zaken, namelijk, kunnen -wij,: schoon 
ook door eigen onderzoek , eene- veel meer vol 

Jedige en naauw keurige kennis verkrijgen, dan 
„zelfs door. hooger onderwijs en openbaring vân 

„zeer veel, het welk tot;de Godsdienst in be- 

trekking staat: zoo is het gelegen, indien niet 
met ‚alles, ten minste met het meeste, hetwelk. 

binnen het bereik, onzer zinnen en den ‚kring 
__ofn- 
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onzer: aarriemihg wia „Niet alleen uit ‘den ei- 
gen aard ‚vande Godsdienstige skenmis maar 
oökruit het doek van ons;bestaan op ‘deze aafde 

vólgt shet „dat zeer veel ‘ van «het: geew tot-de 
Gödsdienst in: betrekking. “staat,” meer“cen voor 

‚werp vän “ons geloof, dan van onze: juiste en 
fiaauwkeurige kermisheming kan èn moet: zijn: 

Het besluit van het gebrekkige van’ ònzê“Gods= 
dienstige” ‘kennis totrhet onvolkómiene van âllé 
menschelijke: wetenschap” is “dus” miet gegrond, 
Hoer gebrekkigen welk» onvólledig’ stukwetk 
voorts oolkoonze kennis” in denigorlei ‘opzigt. mos 
ge zijns hoe 'zebr look te te vergelijker met de 
onvolkomene ‘denkbeelden’ welke’ wij ons! als 
kinderen vér vele’ zaken vormen zo wij’ ‘behoeven 

haar daarbui ooo omni ore beschouwón ale vols 
strek ur ongeschikt; “om” ons” in éen “volgend Jes 

ven van dienst te zijn als wij onze dkindsche 
kênurs künfien aanmerken vals “géheer fùttelgös 

voor ots dn’ ‘onzer “tia Harinclijken léêftijd: Had 
ge ”swij als "kindere hebben geleerd is erf” blijte 
Ee grondslag’ Vak’ alle” vorderingen) dié’ wij ú tin 
vervo ölg van ‘tjd mäkeh im de: beefening, der 

Wêteischappen, > en blijft óns bij dezelvé'op ve 
fetlei wije miùttig en onmisbaár. En wat voorts 
betert, dat onze tegöhwoordige gebrekhigg 'Göass 

‚ Eiöhstige ‘keinis in ‘de’ volgende Kûishóuditig 
zal Worden te niet Bèdaan, ‘Blijkbaar gei hee dat 
„wb. g wij 
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wij die uitspraak van den Apostel PAurus 
dus hebben te verstaan, dat deze onze kennis 

in het toekomende leven. zal worden vervan- 
gen door eene zoo veel volmaaktere, dat zij, 
bij dezelve vergeleken, als in het niet zal ver- 
dwijnen, naauwlijks voor iets zal kunnen wor- 
den. mede gerekend. Zeer duidelijk is dit te 
zien uithet gansche beloop zijner redenering 

van vs. 10 tot 12, en even duidelijk is het, 

dat hij dit aanvoert om de Corinthiers te doen 
gevoelen, dat het dwaas en onbetamelijk was, 
zich, gelijk maar al te veel in hunne gemeente 
schijnt. te hebben plaats gehad, ten koste van 
de. broederlijke liefde, op zijne kennis, gelijk 
op de gave der talen en der profetie te be- 

roemen. ‚Niet uit minachting voor Godsdien- 

stige. kennis in het-bijzonder, veel. min van 
alle. kennis in het algemeen, of om ons te lee 
ren; dat wij van de eene of andere in het toe- 
komstig leven volstrekt geen gebruik of dienst 

zegden te “wachten hebben, schreef PAurLus 

dus: wij kennen ten deele en die kennis zal 
le te niet gedaan, terwijl de liefde eeuwig 
zal blijven: maar alleen om de Corinthiers aan 
tesporen, om. zich niet te verheffen op het geen 

zij-eenmaal niet-hooger zouden kunnen schatten , 

dan de man de oefeningen en kundigheden van 
zijnen -kindschen leeftijd, en, door. zulk eenen 

dwa- 
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dwazen hoogmoed „tegen de liefde „ welke alleen 
aan alle gaven hare waarde moet geven en eeu 
wig de hoofdzaak blijven, te zondigen ente 
vertragen in het najagen dezer hemeldeugd (w). 

Verder kunnen hier nog, gelijk gezegd is, 

in aanmerking komen zulke plaatsen der Hei- 

lige Schrift, in welke het vergaderen van ken- 
mis en wetenschap wordt voorgesteld als eene 
bezigheid, ‘voor welke de mensch op deze 
aarde niet is berekend, of welke niet over= 
eenkomt met zijn gela: terwijl hij het. be- 
oefenen der deugd alleen hebbe te beschouwen 
en te behartigen, als de taak hem aanbevo= 

len. Zoo leeren wij, bij voorbeeld: in den 
Prediker (x), dat het eene kwelling des gees- 
tes is zich wijsheid en wetenschap te verga 
deren, om det in veel wijsheid veel verdriet 

is,en hij, die de wetenschap vermeerdert, ook 
de smarten vermeerdert. * Veel lezens wordt 

dan ook in hetzelfde Bijbelboek op eene an- 
dere plaats (#) voorgesteld als vermoeijingen 

des vleeschs, terwijl als het eind en de slotsom 

van alles, wat gehoord is,‚ en waarin de gan- 
sche pligt en het geheele geluk des menschen (2) 

(w) Vergel. BosveLp op 1 Corinth, XII, en 

_ (x) Hoofdst, I, 17, 18, 

(&) Hoofdst. XII, 12, 15, 

@) Dit meen ik de zin te zijn der spreek wijze DINA ban eige 
dit is de gansche mensch, Verg, den Bijbel door-v. Dn. Paz, 
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bestäat ‘wordt opgegeven :’ vreest God en-houdt 

zijne geboden. In het boek JoB wordt op: eene 
zeer treffende. wijze voortgesteld „bij. wijze van 
Godspraak ‚als: de eenige ware’ menschelijke 

wijsheid ‚den: Heer te vreezen en te: wijken van 
het: kwaad (a). ‚Om. nu, van „andere. Bijbel- 

plaatsen,(5) niet te, gewagen „ welke van. zelfs 
het noodige licht zullen ontvangen door. hetgeen 
met betrekking, tot de. zever zal grtn 

aangemerkt. 

_Envket valt werld in giet oog ; zet is en 

dergelijke-uitspraken der Heilige Schrift aanlei- 
ding kunnen geven, om in-dezer voege te re- 

deneren : is-het de eenige wijsheid, naar welke 
onze vefmogens-en onze belangen ons hièr ver- 
oorloven; te- streven; dat wijden. Heer. vrezen 
‘en ons: deugdzáam leeren: gedragen’; veroorzaakt 

men zich, door naar andere Wetenschappen te 
staan, slechts moeite en verdriet; zijn de mid- 
delen welke wij daartoe aanwenden, kwelling 
«en vermoeiĳng des vleeschs ; dan mogen wij ons 
ineen. volgend leven geen aanwinst in gelukzá- 
ligheid, van de pogingen, welke wij hier aan- 

‘wenden tothet-beoefenen der. Wetenschappen, 
MR, eis! d en 

(a) Joz VEN, 280 rn Er We 

B, In welke b, v, de vreeze des Heeren wordt voorgesteld 

als Aet-beginsel der. wah ‚als Ps, CXI, 10. base I, 7 
Bisowohauct t sE F& st sh: ay AD 
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ende: kundigheden ; welke ‘wij daardoór-serzar- 
melen; beloven; : Want van: hetgeeù: hier «bo- 
venshet: bereik van: (onze: krachten -moet dvorden 
geacht „:niet-met: onze: besternming overeenkoart 
ew slechts kewellingsen smart vergorzaakb, mot 
gewij hiernamaals’ riet: kopen, datsliet oak 
zal -bijblijven-en: medowerken. ebs ver std 
van ons geluk, bear Sin edad Mi 

Dock wélke- gerëede vermeng? “de” wigendenlf 
Biddag ook tot-zulke- gollenenikg ok! gehijz 
ziet te geven 4 zekér ishet; dur derzelver doel 
niét is, of zijn kan, om ons af te’ maren val 
hiet najagen” der “wijsheid ent Ket verzamelen Yah 
kennis door de: beoefening “der Wetdhschdppen, 
em: ons” te „doen: gelooven) dat-herj it! deze én 
in-de toekomstige ‘eeuwe, foorrófis nutteloos en 
schadelijk zoude’ zijn , ombvélerleis kerdighéden 
te verkrijgen” ew vdaartoe“ózen” tijd: met vlijbe 
besteden. Wijsheid en wetenschap toch=warden 
ons doorgaans in den Bijbel als zeer: voortreffd. 

lijk voorgesteld. Satomo vooral verhief dezele 
ve iù zijne schriften door velerlei -dofsprakern. 

Zelfs bad deze vorst er vom boven tijkdóm éh 
het (uitbreiden van zijne magt door hetoverwid- 
nen van” zijtie” vijanden £ Zijte bede droeg. de 
goedkeùring van JrmovA weg (Cc); en in- de 
Heilige Schrift wordt hij geprezen’ als éen “uits 

mun 
(ce) leken 1 Koning, III, ek guieoA s (B) 
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muntend voorbeeld van wijsheid en kennis 
„van ‘velerlei zaken (d). Het kan dus de mee 
ning der aangevoerde Bijbelplaatsen niet zijn ; en 
van SALOMO is het zeker vooral niet te wach- 
ten, dat hij ons zoude willen waarschuwen , dat 
het streven naar kundigheden en wetenschap 
ijdel en schadelijk voor den mensch zou moeten 
worden geacht. Alleen dit wil deze wijste van 
alle Koningen van Israël ons leeren in de boven 

gemelde plaatsen van den Prediker, dat ook het 
verzamelen van schatten van kennis op zich zel 
ve zoo min den mensch regt gelukkig kan ma- 
ken, als eenige andere aardsche bezigheden of 

genietingen , daar het bejag en bezit van uitge 

breide kundigheden geene onvermengde vreugde 

opleveren, maar onvermijdelijk gepaard gaan 
met onaangenaamheden, welke dikwijls zelfs 
toenemen in die mate, in welke onze kennis 

aangroeit, en alleen ware deugd en ongeveins- 

de Godsvrucht ons geluk kunnen verzeke- 

ren en op duurzame gronden vestigen. Wij 
kunnen dus wel uit deze plaatsen afleiden, dat 

wij ons te vergeefs onvermengd genot beloven 
van de vlijtige beoefening der wetenschappen, 
dat zij integendeel ons niet. weinig kwelling en 
verdriet kan. opleveren, welke soms toenemen _ 

naar de mate onzer. vorderingen ; terwijl alleen 
| | ge- 

{d) 1 Koning. X. 
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getrouwe deugdsbetrachting ons regt gelukkig 
kan, maken, en daarom door ons als de hoofd 

taak. van alles, moet worden beschouwd: 

aan welke ook. ons streven naar wijsheid en 
wetenschap moet worden ondergeschikt, maar 
niet, dat het aanleeren, van wetenschappen en 
kundigheden schadelijk voor ons geluk. zoude 
zijn of door ons als nutteloos voor dit en het 
volgend leven moeten worden aangemerkt. 

Wat voorts de uit het boek: Jop aange 
haalde treffende schoone plaats betreft, zij leert 
ons almede niet in ,het-algemeen, dat het té 
vergeefs zoude zijn en boven het. bereik vam 
ons vermogen gaan ,ons toe te leggen op ken= 

nis en wetenschap: maar alleen, dat het, in 
de zaak van de Godsdienst, des menschen ware 

wijsheid is, niet Gods raad en wetenschap te 
doorgronden, zijne onnaspeurelijke wegen uit- 
tevorschen; maar hem eerbiedig te vreezen en 
Godvruchtig naar zijnen wilte leven. Zij komt 
namelijk voor in een hoofdstuk, in het welke 
JoB zich op de treffelijkste wijze verdedigt 
tegen de bedenkingen en beschuldigingen van 
zijne vrienden, door aantetoonen, dat het ver 

boven het bereik van het menschelijk verstand 
ga, welke verwonderlijke uitvindingen en ont- 
dekkingen het ook moge hebben gedaan, om 
te bepalen, waarom: God de lotgevallen van’ 

bij. 
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bijzondere ‘mensehen»zoo “en. niet; anders’ rigter 
Hij: begint daartoes(vs. 111) amet eene“ over= 
schoone lofiedentopvhet’ miênsclrelijke werstätid: 

De duttigste aud (zoo roemt” hij” deszelfs" 
vermogen’;). het goud, “het” zilver, hiet köper 
em het zijzer, hoe” diep” wird Vérorgen im, den’ 
schoot dèr “aarde3 wett hiet öptéspobren” én zich 

_diehsthaal te rnakén” et ps oee zelfs dân de 

duisternis”-stelt hét palén nd belet Härenvoört£ 
gangs-opdat zijne’ navorschingen’ ér iiet” dóor 
mogetis wörden' gestremd (vs: 3); Dóor het 

zelve voorgelicht kheft.zich demijnwerker eertén) 
weg doors {de-binnenste ingewanden der vaàrde 
tot»de gewesten’ der zwevende schimmen , waar 

zijne 1ovoetén „hem miet: verdersten” dienste 
staande; humnen pligt schijnende vergeten Crsad.)0 

Daar „baaat:-ziehshet-anenschelijk verstand: een 
pad.onder‚de, oppervlakterder aarde op welke 
het koorn, welig tiers werwaards: het „scherp= 
ziend; oog vanden, hävik-zo0: mins als-de fiere 
moed, van: den, leeuw-doprdringt „„om/daar goud: 
en;sedele, gesteenten, soptezamelgn (vs.-5--B)L 
Bergen. waoet het.om en klieft de hardste stees 

nen. : „Hier, doet;-het,; stroomen . vlóeijen: door: 

rpisen; daar: ‘stoptrhet: rivieren ; zoodat érrgeent 

traan „doorzijpbserns al, watschergr en/ rots er 
siseom, verborgen. hieldeng: li&to niaak teen: bloot 

(ver Griek: zeDodh web ookshet menschelijk: 
ijt d Ke dito VE 
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véistand” ‘vermag, „(88 gaat Jos” Yöort) Vruchtel i 
loos waagt het zich aan het ndsppor en der" Gôddes 

lijke wijsheid en het ditvorschen” an hare plite 
nen ‘en wegen (vs. 12, is. fare vergeefs ware 
het, om haar op het” spoor te kotter,” ár te dee 

fen tót op den „diepsten ’bódend’ der “zêe; té’ wer? 
geefs,” voor. haar bezit goud,” òf’ nöt b Bigoter 

schatten te bieden (vs Mij.) pf pn Ì ig verbon 
gen vóor aller levendigen oog. * Rin waar « de 
vogels zweven, in de hooge lucht is zij niet te vin 
den; daar waar de schimmen vern, il het dte” 
pe Eek der dooden, kent men häar Aileen bij ge= 

ruchte. (vs. 2022. Dd God alléen kent: haar vol 

komen , Hij, de alwetende, en almaglige Sch: ep- 

per der aarde. Hem diende zij bj h het bepalen 

van de zwaarte van den ‘winds, den lóop van het 
water, de wetten van den regen, en den weg 

van. donder en bliksem. Toen zag hij haar en 
het haar spreken, hij, liet haar voor zich treden, 

en vorschte haar uit (vs. 25-27. JE En na dit … 

les witmuntend schoon te hebhen, ontvouwd., 

eindigt JoB nu zoo trelfend., | als verrassend ; 

maar | tot den mensch. sprak, God: zie voor u is 

_de vreeze des Heeren wijsheid _ en van het kwan 
de te wijken ver stand : of met anidere woorden: 

niet daarin bestaat, o mensch! uwe Godsdiensti- 

ge wijsheid, dat gij rijne wed doorgrondt, 
ì go! | LVK „tebtoolt miij 
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mijne, altijd voor w onnaspeurelijke, schik kin= 

gen tracht te doorzien in hare bedoelingen en 

haren zamenhang :-dat is voor uw verstand eene 

onbereikbare hoogte. … Mij te vreezen en u, uit 

eerbied. voor mij, te wachten van het kwade, 
daarin bestaat voor u «de ware Godsdienstige 

wijsheid, daardoor toont gij, in de zaak van de 
Godsdienst , uw, verstand. — Doch ik heb mij 
reeds te lang bij deze schoone plaats. opgehou- 

den. AA 
Eindelijk moet ik ook nog gewagen van zooda— 
nige Bijbelsche uitspraken, welke aan wijsheid 
en kennis zulke gevolgen toeschrijven, die on- 
mogelijk kunnen worden beschouwd als bevor- 
derlijk voor het geluk des volgenden levens. 

dik Corinth: I, 21, bĳ voorbeeld, stelt de Apos- 

tel Pauuus de wijsheid voor als hinderlijk aan 

de regte kennisse van God. Dan daar het ons 
boven reeds is gebleken (e) van welke wijsheid 
Paurus hier spreekt, zullen wij ons nu verder 
bij deze plaats niet behoeven op te houden. 

Even min behoeft het breed te worden betoogd, 
dat JesaiA (f) de Babylonische mogendheid 
bestraffende en haar verwijtende, dat hare wijs- 
heid en wetenschap haar afkeerig hadden ge- 

maakt of verleid, geene ware wijsheid bedoelt; 
| maar 

(e)_Z. bl. ôa , volgg. 

…_{f)  Hoofdst, XLVII, 10, 
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maar die heillooze” staatkunde, welke haar dachte 
wijsheid te zijn, doch welke het middel moest: 
worden tot haren ondergang (g). 

_ Eenigzins meer aandacht en gezette overwe- 

ging verdient het, dat Paurus op eene andere 

plaats- in den laatst aangehaalden brief (4), zulk 
eene gesteldheid des harte voorstelt als een ge— 

| volg ‘van de kennis, welke, naar de doorgaan- 

de leere des Bijbels, ons zeker uitsluit van de 
zaligheid des Hemels, namelijk, hoogmoed en 
opgeblazenheid: Hij schrijft daar: de ‘kennis 
maakt opgeblazen, En niet alleen kan hieruit 
aanleiding genomen worden, om: haar gevaarlijk 
en schadelijk voor den mensch te achten, zoo’ 
schadelijk en gevaarlijk, dat zij hem verhindert 
zalig te worden; maar meermalen hebben ook 
dweepzucht en een min verlichte iĳver voor 
Godvrucht en deugd, dadelijk misbruik, van 
deze plaats gemaakt, om ten ernstigste, afte wâ- 
nen van de beoefening der Wetenschappen en 
die voor te stellen als zeer nadeelig voor, het 

eeuwig welzijn der menschen. Zien wij dus, 
in welken zin wij zijne woorden hebben opte- 

vatten. Hij begint in het achtste, hoofdstuk 
van zijnen eersten brief aan de Corintbiers met, 
hun te kennen, te geven, dat hij hen, wilde 

on= 

(8) Verg. v. p. Parm over Jezaïas dit d, he ph 

(4)- 1 Corinth, VIIF, 1, °° 
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onderhouden over de. wijze, op welke zij zich 
hadden ste gedragen. omtrent het geen aan de 

afgoden geofferd was: doch hij breekt zijn 
voorstel terstond af door eene tusschenrede, van 

welke de woorden: de kennis maakt ei 
zen. het begin uitmaken en die voortloopt tot 

vers 4. Deze tusschenrede hebben wij te be- 

schouwen als behelzende eene algemeene waar- 

heid, welke Paurus ten grondslage legt van 

het geen hij verder schrijft. Spreekt hij dus vana 
kennis, wij behoeven daarbij niet. bepaaldelijk „ 

gelijk ‘sommigen: willen (4), te- denken aan die 
kennis, van „welke hij: vs. zen 4 spreekt, de 
overtuiging namelijk ‚dat „de, afgoden eigenlijk 
niet bestonden, ‚en dat er geen ander God is, 

dan. één ; maar „wij kunnen bij dit woord. den- 
ken. aan allerlei kennis, vooral Godsdienstige, 

Doch door dezelve overtestellen tegen de liefde, 

dat is, die toegenegenheid en hartelijke goed 
willigheid, welke de eene Christen den anderen 
behoort. toetedragen, toont hij ons duidelijk, 
dat hij wil dat wij „er eene andere bepaling. 

in onze gedachten bij zullen voegen, en hem 

verstaan van zulke kennis, welke niet verzeld 

gaat van die toegenegenheid en inschikkelijk 

heid, welke men omtrend minkundigen behoort 

uitteoefenen, omdat zij miet door Christelijke 

hef- 

é) cr we pis h, L, et ScHurysNER in voce yVÖg15. 
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liefde, veredeld en geheiligd is. : Zegt hij nu’van 
zulke „kennis, dat zij opgeblazen en‚ hoogmoe= 

dig maakt; ‚hij zegt. dan niet anders, dan het 
geen. de ondervinding leert: doch; het geen, niet 
ten nadeele van kennis en wetenschap kan wor= 

den: uitgelegd, daar het alleen een bewijs op= 

levert. van de noodzakelijkheid der Christelijke 
liefde, ook voor hem, die ‚de grootste. mate, 

van kennis bezit (£), Wilde men, toch , daar- 

uit, dat PAurus verklaart, en de ondervinding 
bevestigd, dat kennis, zonder liefde, den. mensch 

opblaast, afleiden, dat wij. de. kennis op zich 
zelve, als schadelijk voor onze zaligheid. zou— 
den moeten verachten, en ons wachten voor 

de beoefening der. wetenschappen, door welke 
wij haar verkrijgen; dan zouden wij niet min-, 
der moeten, minachten en schadelijk keuren 
schoonheid, rijkdom, eere, schranderheid enz. 

welke niet minder, dan de kennisse, ngeblen: 
zen maken den genen, in wiens, hart, geen, 

Christelijke liefde woont: Ja het zijn. niet slechts, 

geleerden, die ; hoogmoedig zijn, maar niet min, 
der, de. ongeleerde wereld, en hoe menig, een 

maakte. zelfs. zijne „heilige, opegtonieid opge 
blazen (1)? rdt 

ek Blk 
W onl 1. Corinth, XII, 

(4) Vergel, Mosnzrm in zijne verk van denseersten brief 

aan, de Corinth, óp. d, a. pl, 
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“Blijkbaar is het derhalve, zoo ik mij niet- 
bedriege, dät ook deze plaats ons geene aan- 

leiding geeft óm te meenen, dat er gegronde 

Bedenkingen bestaan tegen, het geloof, dat de: 

beoefening der weterisclhappen en de door de- 

zelve hier aanvankelijk aangeleerde kundighe- 
den ons in de- eeuwigheid’ kunnen bijblijven, 
óm medetewerken tot de vermeerdering van onze 
gelukzaligheid: 

_… Verdere zwarigheden van eenig aanbelang te 

gen dit geloof uit de reden en den aard der 
zake, of uit de Heilíge Schriften ontleend, zijn 
mij niet bekend, en ik make dus geene be- 
denking, om, als de slotsomme van het tot 

dus verre overwogene, het besluit optemaken 
tot een bevestigend antwoord op hiet eerste ge- 

deelte der prijsvraag, en vasttestellen, dat er 
voldoende gronden bestaan, om te gelooven, 
dat ook in dit opzigt de mensch eenmaal zal 

maaijen van het geen hij hier gezaaid heeft, zoo 

dat de hier door hem beoefende wetenschappen 
en aangeleerde kundigheden, in het toekomend: 

Teven. zullen kunnen dienen tot verhooging van 

zijnen gelukstaat, door hem Bestendig bij te 
blijven en mede te werken tot vergrooting van 
zijne zaligheid. Daar het toch gebleken is, dat 
er niet weinig is âantevoeren, hetwelk voor de 

gegrondheid- van dit geloof pleit, terwijler, vn 
’ en 
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den anderen kant, niets kan worden aangevoerd, 
het welk gegronde bedenkingen tegen hetzelve 
oplevert, kan er geen twijfel zijn aangaande 
de wettigheid. van: dit ‘voor. de wetenschappen 
gunstige besluit. 

Ik kan dus nu overgaan tot het tweede ge- 
deelte ‘der prijsvraag, naar aanleiding var hed 
welke moêt worden onderzocht: welke dan die 
wetenschappen zijn, waarop'de mensch; “nhast 
de kennis wan God ‘en- zijnen ’diënst; zich in 
dit leven ‘vooral behóort toeteleggen;, bm van 
derzelver: aanvankelijke kennis, odk “aan gene 
zijde des grafs:, de en gevolgen te kun- 
nen hopen? An 

_TWEEs 
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Onderzoek „iwelke ne en an zijn; op» 

awelker beoefening dè mensch amen | 

Jas vane zijn, aardsche; leven; vooral: be= 

„oort. toeteleggen , „om pan derge 

nev mT: „aanvankelijke kennis ‚ook. Ck 

son ms: ar gene, zijde. van het graf, ab 

ris vs „de „zaligsie gevolgen, dt sik groen 

nnen hopen. Een tor aout 

On het onderzoek , tot het welke dit hoofd 

deel bestemd is, geregeld te doen afloopen en 
het zelve zoo beknopt, als volledig tevens, te 

doen uitvallen, schijnt het mij, dat er geen 

nader en zekerder weg kan worden ingesla- 

gen, dan eerst nategaan, welke denkbeelden en 

verwachtingen wij ons, naar het onderwijs, 

beide der rede en der openbaring, hebben te 

vormen van den toekomstigen gelukstaat der 
gezaligden, om vervolgens daar naar te beoordee- 

len, in hoeverre de wetenschappen en kundig 
heden, die wij hier kunnen aanleeren, voor 
GIC HS 4 

dien 
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diën staat voegen, met de zaligheid, welke kij 
zal opleveren, overeenkomen en aam dezelve 

‘kunnen bevorderlijk geacht ‘worden. 

Langs dien weg wil ik dan nu ook verder 
“voortgaan, en, 200 men mij langs den zelven. 
gelieft te volgen, twijfel ik niet of het zal ons, 
“immers zoo veel dit gedurende ons aardsche 
even mogelijk is, blijken, van “welke weten 

schappen ‚ hier aanvankelijk door ons beoefend, 

“wij, ook aan gene zijde des grafs, ons de 
meeste zalige gevolgen mogen beloven, naast 
de kennis van Goden zijnen dienst. Van die 

‘kennis toch zal ik eerst met een “wöord (‚n) 

‘kunnen aanwijzen’, dat’ aân  dezelve, ook met 
betrekking tot het nut, hetwelk wij er eeuwig 

“van kunnen trekken , den hoogsten lof toekomt. 

Verder zal ik van de overige wetenschappen en 

kundigheden kunnen aantoonen in welken rang 

zij maast die kennis verdienen te worden ge 

„plaatst en geroemd, uit hoofde van ‘hare eeu- 

„wig bijblijvende zalige gevolgen; enmet een 
„woord zal ik eindelijk ook „nog. iets kunnen 
zeggen omtrent zulke wetenschappen „ „als. mo 

„gen schijnen; of inderdaad bevonden worden ons 
{ 11 veg Mead Mn 

(zn) Vergel. het ltd van het Re Gen. voor 

1819, uit het welke duidelijk blijkt, dat de Godsdienstige weten= 

schappen niet geheel met stilzwijgen behoeven se worden voors. 

sbijgegaan. 
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ún' eerovolgend: zalig deven miet-te „kunnen bij 
dlijven ofte stade komen; som alles te beslui- — 
ten met eene ‚korte enshaxtelijke aanprijzing van 

„kennis en wetenschap welker aanbeveling ik-mij 
voorstelle het hoofddoel te zijn der opgegevene 

prijsvraag wt a 

tmTages wij die onze dien vid idids de 

echie en-denkbeelden , welke wij ons 
„hebben. ite ‘vormien omitrent „dien gelukstaat, 
aelken wij voor -de gelukzaligen te gemoet zien 

jaan ‚gene zijde des grafs; zij geeft ons wel niet 

_glle-die inlichtingen en alle die-zekerheid, wel 

ke wij,ons „zouden kunnen ‘wenschen ; doch zij 
kan ons ten minste eemige dienst Kik À 

door ons ‘te leeren,’ wat wij ons ziet en wat 

Wij, ons,al als zaligheid, en wel als die zalig 
heid, op welke wij „aan ‘gene mijden des grafs 

hopen ‚kunnen voorstellen, 

Zi verwijdert namelijk terstond en sluit ge- 
Juel uit van het begrip dier zaligheid alles, wat 

Bloot ligehamelijk is „ of dient tot bevrediging 
“van ligchamelijke behoeften en bevordering van 

“énkel zinlijk genot. Zij leert ‘ons trouwens, 
zdat reeds’ m dit lever onze gelukzaligheid niet 
‘efhangt van al dat ligchamelijke en zinlijke, 
“hetwelk onzen uitwendigen toestand - uitmaakt. 

„Door: ‚ons te wijzen, op. de ondervinding, en den 

vraat 
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aart der zakesoverteigt/zije ou, datt nochi-rijkzo 
dons „noch uiterlijke „ger en: aanziert's- noel zine 
lijke vermaken ons wezenlijke. gelukkige kunne 

maken: _« De giërigaard , tooli ; (77) smaaktbiije 
calden overvloed, „welken: hijsbezit,-geeïogeb — 
€ noegem, de vrees: bekruipt. hem: voorr Het vere 

« lies , zijne; hebzucht! blijft onbeperkt eno hijr — 

« berooft, zich: vanalle, wezenlijk genot’ zijner! 
c-goederen. De eerzuchtige: is: nimmerter vre: 
C'den met den, trap: van: aanzien ‚door hem bei 
€ klommen; hij; streeft maár ‘hooger en: bereikt; 
«nooit: den eindpaal tijner wenscheni;: behalve 

__@&-dat, zoo:„meùig- ce zijner eerzùcht, gevoelig! 
ehgekrenkt zietrdoomde: weigering van-uitwend 
erdige- eerbetooning;o Het; genot! vam zindijke: 

_ «vermaken, moge streelend- zijn voor'-eetigew 
e:tijd, deaanhoudenheid-<baart! vervelikgsenidoer — 
«oden, mensch haken naareene: geduvigd afwis 
geseling.» Jahoèzeërshet ligchamelijkeen zinb 
lijke „hretwelksde náasteobetrelkking op>ons heete 
en den: nreesten invloed op -oris gehoëgen. ofvoris- 
genoegen oefent 3. als; bijv voorbeeldg de gestelds 

heid vän ons ligchaams de * gezindlieid’ van ‘én: 
_dedverkeering met szulken aan welke wij ‘doot 
deesbanden: des- bloes” ofrandersgine verlsonden- 
mr ‚ nieb goe er Wordén eins vöor 

_ ON 

ER Ikhébdezé weldaden eran ida, 
uitgeg. door P, Bears, 2 D, bl, 264 volg. 
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ons geluk, leert ons echter onze reden, dat het 

ook-daarvan- niet afhange, of wij ,:op deze aar- 
de ‚ gelukzalig mogen. heeten, of niet. Want 
schoon ‚bij. voorbeeld ‚ ontwijfelbaar de gezon 
de of ziekelijke, de geregelde of ongeregelde 

toestand van ons ligchaamveenigen invloed oefe- 
ne. op” onze» tevredenheid en -vergenoegdheid ; 

hangt: dezelve echter daarvan-niet geheel , zelfs 
niet voornamelijk: af. Bij-een “krankelijk lig- 
chaam toch’ kan de geest gelaten em opgebeurd , 

Jä hij kan zelfs vrolijk en vergenoegd zijn. Doch 
omgekeerd-zal een gezond: ligchaam , bij eenen 
kranken: geest;- nimmer gelukzaligheid kunnen 
baren: — Leert ons nu onze reden dat reeds 

in dit leven; terwijl wij nog ten naauwste aan 

ons. ligchaam verbonden zijn, en door behulp. 
van hetzelve „werken en genieten ‚ “ons geluk 
niet, af hangt van. vnze uiterlijke omstandighe- 

den; „nog veel … meer, leert-zij-ons. dan „gewis, 
dat, na ‚den dood van ons ligchaam „onze -za- 
ligheid, ‚niet. kan “bestaan i in ‚of af bangelijk zijn 
van of. bevorderd en, vermeerderd worden door. 
zets ‚hetwelk. bloot ligchamelijk is, of alleen 
strekt ter bevrediging van de behoeften van het 
ligchaam „ of enkel zinlijke genietingen oplevert. 

Niet slechts het genot van spijs en drank “en. 
‘wat wij hier verder aangenaam , noodzakelijk en 
begeflijk achten voor het en omkleedsel 

b on- 



(85) 
onzer ziele; maar ook ‚alle die genoêgens , „wel- 

ke verbonden zijn-aan, of: voortspruiten. uit de 
Ligchamelijke. en- enkel zinlijke betrekking tus- 
schen. menschen en: menschen: mseticalteen: alle. 

verrigtingen,, welke enkel tot het ligchaam, be 

hooren ;-maar-ook- die werkzaamheden: der zien, 

le, welke omtrent enkel ligehamelijke belangen; 

verkeeren, of op. enkel zinlijk. mut en genoegen, 
gerigt zijn ‚ leert. onze. rede ons, dus, af te zon=—. 

deren vande. denkbeelden en verwachtingen, 
die. wij koesteren aangaande die gehikzaligheid „ ° 

op welke wij. vierrij aan. gaen aat vanhet, 
guaf. do 7 earbasmnd (GE ONDD TE 57 

“Zoo al het Hgdhameljke en rhalijke uitslui 
tende, leert zij’ ons het geluk der’ gezaligden: 
beschouwen’ als‘vart eenen geestelijken aart, al- 
leen” door onzen” onsterfelijken: geest te genie 
ten, Em trachtten wij ons, op” hare voorlich= 
tmg, dan: verder een juist - begrip te vormen’ 

van het geen, voor onze ziel, ware zaligheid 
is; dan bevinden wij; dat dezelve nergens ‘an— 
ders in kan bestaan , dan in vergenoegdheid. en’ 
tevredenheid” miet’ Beit toestand: ver genoegd- 

heid en ‘tevredenheid ‘die,’ ‘Zal zij volkomene, 
hemelselië zäligheid opleveren, volkomen moet 
zijn in mate” en duurzaamheid. x 

MAF rrd Ener ran 

‚Verwijderen mosten ‚md dus in ; onze ze gedach 
ten 
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ten” voor altijdvan den gelukkigen’ toestand 
der ‘gezaligden” alle: kwelling ver ver zielsverdrietz 
Op deze aarde reeds, en in ‘onzen” tegetrwoor= 
digen, onvolmaakten staat, moet erbij ons-eerr’ 
overwigt. van” genoegelijke. gewaarwordingen 
plaats hebber’, zullen wij gelukkig kurmen hee= 

ten. Naarmate dat overwigt grooter is, is’ ook: 
dts) geluk grooter, en, om eenmaal volkome 
zalig: te zijn; moeten de genoegelijke gewaar= 

_wordingen "zoo onafgebroken voortduren „dat? 

zij alle andere. onderdrukken en verdringen: 
Geene: bekommerende -zorg-zab dus: de- zalige 
verontrusten, geene zonde inwendige of uit= 
weudige onrust.bij-hem aanstoken, geene teleur- 
stellingen. hunne verwachtingen, verijdelen „ geen: 

smartelijk verlies-hen bedroeven,: geen, zelfver= 
wijt, hen, grievenssgeene.… verveling henk wel 
len, geene hinderlijke. onkunde: en: onbevre= 

digde, weetlust, gn. schaamte of wanden veroor 

zakanitas der ES 
_Antegendeel, bg ob: rk ‚gemoed, nooit. aan: 
rust, hunne, billijke, „wenschen. nooit ‚aan bevres 

diging en, ‚hunne. edelste, vermogens; nooit. aan: 

enoegelijke en nuttige: bezigheid: ontbreken, — 
De bewustheid, en „ondervinding; der. Goddelijke 
gunst zal. hen bestendig. verblijden. ‚‚In, kennis, 

en ‚deugd zullen zij onophoudelijk gewenschte 
vordeitiger maken. Hun’ werkkring en het 

nut 
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nut, hetwelk zij ia denzelven. voor-zichzelven 
en anderen zullen. stichten „ „zal zich. ‚gedurig 

meer en meer „uitbreiden. En, voor-zoo ver 

de omstandigheden, in welke de gezaligden. zich 

aan ‚gene zijde des grafs zullen. bevinden: eeni- 
gen invloed kunnen hebben op dit een emandlefr 
zullen ook, deze in de hoogste mate. bevorder 
lijk, zijn. aan, hun geluk. De betrekkingen; 
in welke zij. zich tot elkanderen. zullen ‚ge- 
‚plaatst. zien, zoo. wel als de woonplaats, wel 
ke hun zal worden aangewezen, zullen mede 
werken „ zoo. veel. mogelijk Äss, tot bevorderi eri erg 

van de en en het en. tevredenheid ‚welke 
zij bestendig zullen smaken bijde „bevrijding 
van alle kwelling en verdriet, het. genot der 
Goddelijke gunst en het toenemen in kennis, 

„deugd en Godverheerlijkende en voor hen eb | 
„ven en andere nuttige werkzaamheid, Neen an 

‚Voorts. volgt. het, uit den aard. ter: kn en 

pre ons onze reden, dat wij den toekomsti- 

_gen gelukstaat hebben ‘te, beschouwen zals; sten 
allernaauwste verbonden aan,‘ eneen”. gevolg 
van ons leven: op deze aarde, | Daar. toch, „vol 
gens het boven beredeneerde, (o) tot, een vol- 
gend, bestaan. „met ons, overgaat, de. bewustheid 
en het gevoel, dat wij dezelfde zijn, die did 
An,een nop leven df bestaan, en zijn 
E nennen: modidnmsd em 
ür 0) z. boven bl. 16, 28, vlgs gat. 
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zaam geweëst,” en, ‘bij de vorming van- onzén 
geest, geene sprongen geschieden , maar allés 

trapswijze voortgaat ; daar het niet minder où 

tegenzeggelijk is, dat wij niet gelukkig kunnen 
zijn; dan in die "mate, in welke wij voor ge- 

luk vatbaar zijn, én ons tegenwoordig leven 
de tijd onzer voorbereiding is voor het volgen- 
de;-kan het niet anders ‚of wij moeten den toe- 

stand der gezaligden aan gene zijde des grafs 
ons voorstellen als in het naauwste verband 
“staande tot hunne oefening en vorderingen op 
‘deze aarde, en dien beschouwen als een gevolg 

van hetgeen zij in dit leven hebben aangeleerd, 
beoefend en gedaan: in één woord van de wij- 

ze, op welke zij hier hebben geleefd. 

eds Hetgeen onze reden ons zoo leert, aangaan 

de den gelukstaat der zaligen in de toekomstige 

wereld, wordt ons nader bevestigd door hét 
‘Onderwijs der Goddelijke openbaring van dat 

“Euangelie, hetwelk het leven en de onverderfe- 

lijkheid heeft aan het licht gebragt; terwijl de- 
ze openbaring, hoewel spaarzaam , ook nog, in 

verscheiden opzigten, nader onderrigt geeft aan 
gaande dien zaligen toestand, welken zij ons 

‘voor de Godvruchtigen leert verw lenie: in den 

Hemel. | | 

Tot de volgende bijzonderheden schijnt het 
zele | mij 
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rij , dat wij alles kamod brengen, wat ons het 
_Euangelie van Jezus Carisrus omtrent de He- 

melsche gelukzaligheid duidelijk en zeker leert. 

_ Zij is eene Aanvankelijke onmiddelijke voort- 
zetting en een gevolg van ons leven op deze aàr= 
de, geregeld naaf de mate van kennis, geloof 
en deugd, welke wij hier hebben opgedaan. 
De Heilige Schrift toch verbindt het geluk des 
toekomstigen levens aan het tegenwoordige, ge=. 

lijk de oogst verbonden is aan het zaaien, de 
belooning aan beproeving ‚ oefening of strijd(p), 
en zij leert ons, dat deszelfs trap en mate naar 
den trap: en mate yán onze kennis, ons geloof 
en onze deugd gedurende ons tegenwoordig le= 
ven ‚zal geëvenredigd. zijn (q). 

Terstond na den dood van ons ligchaam zal 
_ de afgescheide ziel der genen, die zich van den 

tijd hunner oefeting en voorbereiding hebben 
bediend, om zich voor een beter leven voor tè 
bereiden, overgaan ‘tot het genot dezer geluk 
ligheid (7). | 

| 12 | | vorooten 
(p) Z. boven bl, 45 bele | 

(q) Matth. XXV; 14 volgg.  Euc: XIX , 16 volgg. a Cotiäth, 
IX,6 enz. Vergel. ook Rom, IT, 12. en Luc, XII, 47, 

(r) Luc. XVÉ,19 volgg, XXIII, 45. 2 Corinth, V, 1-10 
enz. en vergel, MunruincB Geschiedenis der menschheid naar 
den Bijbel, IX D. bl, 190. volgg. en de Werhandel. wan het 

Haagsch Genootsch, tot verded, van den Christ. Godsdienst 

voor 3811, 
Ld 
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„Ten, jongsten. dage zullen de afgescheiden zie- 
len: der gelukzaligen. weder vereenigd worden 
met het ligchaam, hetwelk dan weder opgewekt 

zal. worden, en wel in zulk eenen toestand „dat 

het, geschikt „zal. zijn voor de werkzaamheden 

en, het genot des toekomstigen levens (s). Door 
deze weder vereeniging vanhet ligchaam met de 
ziel en: de belooningen, welke God bij het laat 
ste. algemeene oordeel zal schenken, zal het ge- 
luk der; gebie aanmerkelijk worden ver- 

meerderd Len | 

‚Ten: allen hide zal. ‘hetzelve zijn en „{bljven 
van eenen geestelijken aard (u). Het zal voor- 
al! bestaan in-eene volkomene vrijheid van zon- 
de en ellende (v), eene meerdere mate van. zui- 
vere kennis, van God en Goddelijke zaken (w), 

voorsppetlige beoefening der deugd en onophou— 
delijke Godverheerlijkende en. nuttige werk- 
zaamheid (x). 

-SHet: geluk der gezaligden zal door hen wor- 

den genoten in, en vermeerderd door het edel 

ste gezelschap , met het welke zij in eenen staat 
& van 

{sor Corinth, XV.” VI,-135. “Luce XX, 34. Rom. VI, ge 
Phil, UI, 21. í 

……{t) Verg, Munricne.t. a, pl. bl. 188 volgg. 
=…{u) Ze boven.bl. 45 volgg. 

(#)- Openb. XXI, 4, 1 Joh, III, 2. 

{wr Corinth, XIII,.g—12, 

(x) 1 Corinth, XIII, 8, Openb, VII, 15 enz, 
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van Maatscháppij zullen leven. zij zullen altijd 
bij den Heer zijn (2/), met de ‘Engelen « brgliân 

én” metde" edelste mensclien. van GIN ‘volken én 

eeuwen vereenigd worden (z). MBA oh 

“Ook de woonplaats, welke huri-zal “wófden 

aangewezen, zal ‘het “hare ne tot vere 

neede hunner zaligheid (a) 

“Eeuwig zal die gelukzaliglieid dun Kh en 
zonder einde toenemen (c). 

Volgens het vereenigd tvij onzer rede 

en der Heilige Schriften moeten wij ons dus 

de volgende voorstelling vormen van den toe- 
ien gelukstaat der gezaligden. edt 

Naden dood van hun ligchaam blijft hunne 

Zer voortleven met bewustheid; zoo “dat hàar 
bijblijve de herrinnering van het voorledene'en 
Ki vatbaar blijve voor gènot en werkzaam 

; | Hind heid. 
Hij) Joan: XII, '26', Jas“ 1’ Thess. IV, 17 

…(z) Openb. 158, 9, 1, Fage krt 22) 29.“ Luéi A: 

28 enz. ri 

sole). De Bijbel noemt die den Pri ‚en: beschrijft Daed: 

be fr als allerheerlijkst. Er. is dus geen. twijfel aan, of hij zal 

Juist geschikt zijn voor de gezaligden en bevorderlijk aan hunne 

“werkzaamheden en hun genot, … … £ 

(5) Matth. XXV, 46. 

ole) -* Quod quidem ,' quunquer > disertis verbis>non »dôceant 
„sacrae literae, vel e sola, ejus perreunitate, consequitur ; utpote 

„‚-perguam nova continuo beatitati pabula _ submiunistrabuntur”® 

Verba suut Cel. Munrixcnu Theol, Christ. $ 280. 
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heid. Zij gaat dan ook, terstond.nar het. afleg» 
gen van haar stoffelijk omkleedsel „ over toteen 
hooger trap van gelukzaligheid, isa op. deze 
aarde kan worden bereikt. 

De toestand, in welken zij zoo verplaatst 
wordt, is voor haar eene onmiddelijke voort— 
zetting van, en als gevolg ten naauwste ver- 
bonden aan haar leven op deze aarde. De 
meerdere of mindere mate van geluk, welke 
zij in denzelven geniet, regelt zich naar de wij- 
ze, op welke zij zich den tijd harer voorberei- 
ding heeft ten nutte gemaakt, om te vorderen 
in kennis, geloof en deugd. 

De zaligheid, welke de vrienden van ‘God in 
„dien toestand zullen genieten, zal niet voort- 

__vloeijen uit, of vermeerderd worden door zinlijk 
genot, ligchamelijke verrigtingen , vleeschelijke 
betrekkingen, of de beoefening van iets, het- 

welk alleen op het ligchaam- en deszelfs. belan 
gen invloed. heeft. Met het afleggen van het 
stoffelijke en sterfelijke ligchaam toch houdt al- 
les op ‚ wat alleen door hetzelve kan worden 

genoten en verrigt, en alles, wat alleen in des- 

zelfs bestaan zijnen grond. heeft, verliest. zijne 
waarde. 

Van eenen geheel geestelijken aart zal het 
beluk, tot hetwelke de gezaligden overgaan na 

/ dit 
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dit. leven „ bestaan in eene zalige en: voor „elk 
naar de mate zijner vatbaarheid, volkomene 
vergenoegdheid en tevredenheid met jet | toer 

stand, ie 

Die maligne Kowaenderlsnid zal bij heu voorts 
spruiten uit eene volkoniene bevrijding van al» 
les, wat de rust en den vrede der ziele. kan sto= 

ren, smarte en verdriet veroorzaken ; vooral 
uit eene meerdere mate van zuivere eu nuttige 
keunis, meer volkomene deugd, dan-wij-op de= 
ze aarde kunnen. beoefenen en de, nüttigste Gode 
verheerlijkende werkzaamheid. Im dit een en 

ander zullen de gezaligden, ontslagen vam hun 

zinnelijk en zondig ligchaam ; de. gelukkigste 
vorderingen maken, en zoo zal hunne zaligheid 

__ met deze hunne. vorderingen toenemen. Ook 
hunne woonplaats en de omstandigheden, in 

welke de zaligen zich zullen bevinden aam gené 

zijde des grafs:, zullen bevorderlijk zijn aan hun 
genot, door hen vrij te waren voor alles, wat 

hun genoegen zou kunnen storen , en hen, zoo 

veel dit van woonplaats en Kee ted af- 

hangt, in de gunstigste gelegenheid te. stellen tot 

vermeerdering van hunne kennis, dend en nut; 
te werkzaamheid. 

Inzonderheid zal hun hiertoe diemen zijn. de 
staat van Vatbaghar pi ‚in welken zij zullen le- 

ven } 3 
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wen; ‘onder het ‘geleide van Jezus Cftristus'; 
met: zl Engelen e en de beste en edelste enen 
‘van alle eeuwen. | | 

Eenmaal zal hunne ziel, weder vereenigd wór= 
den met hùn ligchaam , hetwelk , uit den „dood 
opgewekt, geestelijk , heerlijk en onsterfelijk zal 
zijn, en dus ontdaan van’ alles, waardoor het 
op deze aarde hinderlijk was ‘aan hun geluk. 
De weder vereeniging met zulk ‘een’ ligchaam 
zal: het geluk der gezaligden niet minder doen 

toenemen ‚ dan de belooningen, welke hun de 
heidag. Hogs terzelfder pa zal toe- 
pr N MOAK TODKR 

“Eeuwig. zal dit hik slik”. duren? en einde= 

föos' nieuwe vorderingen” makende ‘in de nut- 

tigste kennis, zuivere deugd en derzelver iĳvéri- 
ge en gelukkige betrachting , ‚ zal hunne zalig 

heid ook eindeloos toenemen. ji 

“Het zal niet noodig zijn alle deze bilan 
heden hier breeder uit een te zetten. Zonder te 

groote uitvoerigheid zou dit ook wel niet kúm= 

nen geschieden. Ik onthoude mij daarom van 
verdere uitweidingen, welke in eene opzettelijke 

verhandeling over den aard der toekomstige ge 

lukzaligheid misschien wel niet te onpas zouden 

kòmen, maar die hier minder op hare regte 

plats zouden staan , omdat zij tot het hoofddoel 
dezer 
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dezer verhandeling niet worden vereischt ofsin 
eene regelregte betrekking. staan. Vooral ont 

houde ik mij van het aanvullen van hetgeen wij 
niet met genoegzame zekerheid aangaande den 
toekomstigen gelukstaat weten, uit gissingen, die, 
hoewel. niet geheel en al van alle waarschijn 

lijkheid ontbloot, en als blijken kunnende die 
nen van het vernuft van hen, die dezelve heb 

ben geopperd, echter geenen genoeg zaam vas- 
ten grond opleveren (d), om ons oordeel over 
het meerdere of mindere nut, hetwelk wij ons 
in een toekomend leven van onze. kundigheden 
en de door ons beoefende Wetenschappen mo 
gen beloven, met eenige zekerheid op. te bou 

wen: en ik ga dus, zonder mij verder op te 
houden, over, om naar de opgegevene en, zoo 

ik meene, genoeg voor mijn oogmerk ontwik 
kelde « en bewezene voorstelling van den ge- 

lukstaat der gezaligden na dit leven, te beoor= 
deelen van welke Wetenschappen en kundighe- 

den wij ‚ in dien gelukkigen + toestand, het mees 

te bijblijvende nut, mogen verwachten ter ver- 
meerdering onzer zaligheid, op dat dit ons ter 
aanmoediging en opwekking moge zijn, om in 

dit leven ons vooral op het aanleeren derzelyen 
toe te le en, 58” De 

4d) he vat Van nen in zija boek, nadi Aussichte in 

gie eehadied 
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„De prijsvraag van het Zeeuwsche Genoot- 
schap en ‘derzelver nadere ontvouwing in het 
programma voor het jaar 1819. vooronderstel— 
Ten, dat met betrekking tot dit nut, de hoogste 

lof en eerste rang toekomen aan de kennis van 
God en zijne. dienst en die Godsdienstige we- 
tenschappen, door welker heoefening wij deze 
kennis verkrijgen. Het zal dus niet noodig zijn 
breedvoerig te hetoogen, dat die kennis en we- 
tenschappen i in het volgend leven niet minder , 

dan in het tegenwoordige, steeds voor de vrien 
den van God en zijnen dienst zullen zijn en 

blijven eene rijke bron van genoegen en geluk- 
zaligheid, Niet ondienstig zal het kunnen ge- 
acht worden, hier eenigzins uiteen te zetten, 
‘wat tot de kennis van God en zijnen dienst en 
de wetenschappen, door welker beoefening wij 
die verkrijgen, moet worden gebragt, en met 
een woord aantewijzen, welken heilzamen in- 
vloed wij ons van die kennis en wetenschap 
pen, hier door ons aangeleerd, mogen beloven 
op het eeuwig geluk des volgenden levens, en ° 

waarom wij dien heilzamen invloed van dezel- 
we meer, dan van eenige andere kundigheden, 

mogen verwachten. | 

e!De kennis van God en zijne dienst sluit in 
ich de kennis van Gods wezen en cigenschap- 

| per 
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pensen de betrekkingen, in, welke, hij staat tot 
onsen tot het heelal, voor zoo ver het ons op, 

deze. aarde. vergund. is, ons, met dit een;‚en an— 

der - eenigzins bekend te maken. Vooral, be-, 

hoort tot-dezelve de kennis van het weldadig; 
plan van God-met.de menschen, zoo als;ons, 
dat in den, Bijbel „ en mzonderheid ‘in het Euan- 
gelie van Jezus Curistus, wordt. geopen- 
baard, en van onze pligten, in welker getrouwe 

en gewillige beoefening eigenlijk de dienst van. 

God bestaat. En tot die Godsdienstige weten 

schappen, door. welker beoefening wij deze ken- 

nis van God en: zijnen dienst verkrijgen. en ons 
gedurig meer „en. meer, met derzelver schatten 

verrijken „ meen ik. te, moeten. tellen: voor alle 

dingen, eene gezette en. verstandig ingerigte Bij 
belstudie „aan welke buiten twijfel de eerste plaats 
moet worden toegekend onder alle Godsdien— 

stige wetenschappen ‚en die boven alles geschikt 

is; om ons. met, God, en Zijne, dienst regt be- 

kend te maken. Verder. komen hier in aan- 

merking de Natuurkunde, de Geschiedenis en - 
de zedelijke en afgetrokkene Wijsgeerte , im zoo 
verre dezelve worden beoefend; met het regel= 

regt en uitsluitend doel, om God en_ onzen 
Eee te leeren kennen. 

Men kan, namelijk, deze wetenschappen 
15 bes 
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Beoefénen: op velerlei wijze en met zeer onders 
geheidene oogmêrkert: men kán zich bij zeer 
verschillende gedeelten: van dezelve bepalen, 
daar zij van eenen zeer wijden omvang zijn. 
De eene wijze van beoefenen is buiten twijfel 
vuttiger dan de andere, en’ het eene gedeelte 
dèr genoemde wetetischappen: van veel meer 
beläng „ dan het andere. Doch vooral verdien 
ùen zeker de Natuurkunde, de Geschiedenis en 
de zedelijke en afgetrokkene Wijsgeerte, gelijk 
dóor Zoo vele groote manner is geschied, te 
worden Beoefend’ met het meer bepaald doel; 
bnr door dezelve'ons nader met God en Zijne 

dfenst bekend te raken „en die gedeelten, wel- 
ke däärtoe bover andere geschikt zijn, verdie- 

_ mien Bij voorkeur door ons te worden behar- 
tigd. Voor zoo ver wij ons nu, met dat be- 
päalde doel, op” der daartoe boven andere ge- 
schikte: vakkew der genoemde wetenschappen 

toeleggen, zijn dezelve niet alleen bij uitstek 
_ diëfistige hulpriddelen ter verkrijging én ver- 
meerdering. van Godsdienstige kennis, maar 

Worden zij ook voor ons eigenlijk gezegde 
‘Gudsdiensuge Wetetischiappen. 

Onderzoeken wij, bij voorbeeld, de Geschie- 
denis met oogmerk, om in dezelve natesporen 
de veelvuldige blijken van de Wijf, welda- 

di 

b 
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„dige en magtige zorge der Goddelijke rwaor- 
zienigheid voor bijzondere personen.en gansche 

volken; verzamelen wij uit hare gedenkschrif- 
ten alles, wat God van den beginne heeft, e- 
„daan om de menschen op te ER tot zijne 
kennisse en „vreeze (e) dan wordt de Geschitede- 
nis voor ons eene Godsdienstige wetenschap. 
Dat wordt ons de Wi ijsgeerte, wannêer wij ons, 
bij haar licht, zoeken te overtùigen van hét 
bestaan van God en “bekend te maken met Zij 
ne volmaaktheden, of wanneer wij haar raad 

“plegen, op dat zij ons de pligten, welke wij 
God en onzen naasten schuldig zijn, de hulp 
middelen, welke ons dienen kunnen tot derzéël- 
ver betrachting enz. aan wijze Wez ). Niet ‘thîti— 

“der Godsdienstige strekking ‘en “wâárde  ver— 
‘krijgt de Natuurkunde, wanneer “wij ‘bris “met 
“dezelve bezig houden, opdat wij God mogen 
Teeren ‘kennen - en verheerlijken uit Zijne wer- 
“ken (4): en in zoo ver komen deze wetenschap 

} er pen 

ad Belk Bev. MRAM Uit dEWIJLETKOKE Gebbhiëddntd. heeft 
Kes in vzijn uitmintendl werk: „Geschiedenis der | mensch, 
„maar den Bijbel. 

| ( £ ) Gelijk zoo vele beroemde schrijvers van zamenstellen van ; 

ven verhandelingen ‘över de iter big barend reseg 
u Berige Zedekunde, 

8), Men kan daartoe handleiding vinden in de nikende werken 

1 van, Bar the “jedem of God manifested : in the works of. Cre- 
_ation 
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pen hièr in ‘aanmerking nevens de Kentiis® van 

God en ‘Zijne dienst. [ORM TOOL 4 

_Beoordeelen wij nu, naar het onderwijs, het 

welk. de rede en de Heilige Schrift ons geven 
aangaande den bieder en gelukstaat der geza 
ligden, het nut, het welk wij eenmaal in denzelven 
verplaatst, van de opgenoemde wetenschappen 
en de kennis, die wij door haar verkrijgen van 
God en Zijne dienst, bij voortduring zullen kun 
men trekken ter vermeerdering onzer zaligheid ; 
‚dan bespeuren wij ligt, dat hetzelve zeer groot 
kan en zal zijn. Ren de Godsdienstige kuur 
digheden, hier door ons aangeleerd , kunnen ook 
an den staat der afgescheidenheid onze ziel eene rij- 

_ke stof tot nuttige en genoegelijke overdenkin- 
‚gen opleveren, en er is wel. geen twijfel aan, 
„of zij zullen, zoo niet gli ten minste 

„voornamelijk onzen van het ligchaam geschei- 
_den geest bezig houden, terstond na „het ver- 

‚laten van deze aarde, 

Naar de meerdere mate onzer hier verkre 

gene kennis van God en Godsdienstige zaken 

zul 

„@tion. Dernam Physico-astrotheol., beide ook in het Nederd. 

Eter NreuweNrtrDp regt gebr. der Wereld beschouwing. „Les- 

_&ERS Theol. des. Insekten enz. SANDER, uber die Gûte und 

__weish, Gottes in der Natur, mede in het Nederd, Oorgiezet, 

_ Bovsen brieven over het zamenst. der Wereld, uit het Hoogd, 

en anderen; 
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«zullen wij, bij het onmiddelijk: voortzetten van 

sons” tegenwoordig „leven in ‚der :toekomstigen 
‚staat, opéenen hoogeren:: trap, van: gelükzalig= 
heid worden geplaatst; »zoo:-dat» (alhetcoverige 
“ten minste’ gelijk ‘gesteld zijnde) hijye!die hier 
“de meeste vorderingen heeft. gemaakt vin shet 

kennen van God en van: hetgeen hem: welbeliage- 
dijk’ is, ook vin het volgend deveng vaanstords 
ven bij voortduring het meeste) geluk: zal “gend 
‘ten. Van zelf moet ditevolgen it: zije mieér- 
der ontwikkelde vathaarheidvóor” dat ‘zalig ge- 
not, hetwelk de ke tr geenkantn zal ei 

leveren. } Kin badend jn tende 

Hoe zeer ook onze tegenwoordige za 

“stige kennis als in het niet moge wegzinken, 

vergeleken bij die, in welke zij zich verblij 

„den, die alles bij het helder licht. der: ceuwig- 

heid beschouwen ; zij is toch, en. zal zeker. blij 
ven, de rode van alle onze toekomstige 
‚Godsdienstige kundigheden, en, als, het ware À 

het zaad, uit het welke. die zullen, _voortsprui- 

ten: en, hoezeer ook de wijze van gebruik in 
beoefenen ‚moge verschillen die wetenschap 

pens: welke ons hier. diende, als hulpmiddelen, 
„om,ons meer. met G od. en Zine dienst bekend 
_te maken, zullen. ook,aan, gene, zijde, des: ‚grafs 

„gen: ‚schat onzer ‘Godsdienst-kennis. en; zoo. van 

nt nd ons 
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ons -gelak blijven vergrooten. Of zouden de 
‘Heilige Schriften, welke:ons ‘hier wijsmaken tot 
zaligheid, niet ook nog na onzen--dood blijven 
shet voorwerp onzer diepste hoogachting ven on- 
zes eerbiedigen. onderzoeks? Zou dáár dergel- 
ver beoefening, schoon anders „dan hier. gewij- 
zigd, ons niet vele geheimen ‘kunnen openba 
en , in «welke wij gedurende ons „aardsche le- 
ven te vergeefs trachtten in te zien? Zou de 
Wijsgeerte, welke ons mu opleidt tot de kennis 
„van God en Zijnen wil ‚op eenmaal, bij ons ver- 
„scheiden „voor „ons worden eene onbruikbare _ 
en nuttelooze wetenschap ? Zou de Geschiedenis, 
beschouwd bij de aanvankelijke en voortduren 
de ontwikkeling harer raadsels ín de eeuwigheid, 
‘ons niet de gewigtigste diensten blijven bewij- 
zen , om öns, gelijk hier, niet het wijze, almag— 

tige en weldadige bestuur der Goddelijke voor- 

zienigheid nader bekend te maken? Én zouden 
wij ons niet mogen beloven, dat de Natuut- 
‘kundige Wetenschappen ons, ook nog in de 

toekomstige huishouding „ zullen blijven bezig 
houden; om ons de wijsheid en goedheid van 
den Schepper te ontdekken in zoo véle wetten 
“en voortbrengselen der Natuur, van “welke wij 
hier het Aoe en waarom ? niet kunnen nasporen, 
“of die niét door ons worden : opgemerkt en be- 
Bece als: ‘de doorslaandste bewijzen fen ed 
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ne magt en’ liefde „hoezeer wij ook “onzen geest’ 
inspanden en vermoeiden., om al’ het geschapen 
ne, zoo ver het-onder het bereik-onzer zinnen 

viel, te leeren: kennen, opdat het ons zoude 
opleiden. tot: Hem , uit wien, door wien en, tok 

wien alle dingen zijn? | Á 

Gelijk hier onze Godsdienst-ketinis bevorders 

lijk is aan onze deugd, zoo zal zij ook zeker, 
ons vergezellende aan gene zijde des grafs, die 
zelfde heilzame strekking blijven behouden: en 

hangt de mate van onze gelukzaligheid voorna- 

melijk af van de mate onzer deugd ; dan zullen 
de godsdienstige kundigheden,; hier door ons 

aangeleerd „ ook gewis in dat opzigt van het 
grootste. belang. en den heilzaamsten. invloed 
voor ons blijven ter bevordering van ons ge- 

luk , wanneer „door-den dood van. ons ligchaam, 

Ee de if engdaik bezwaren en hinderpalen zullen 

wegvallen, welke gedurende ons aardsche. le- 

ven, ons het voortgaan van deugd tot deugd 

mocijelijk maakten. 

Gelijk ter bevordering van onze hed 200 
môgen wij dok nog in het volgend. lever, de 
gewiksikaste Biemetdnt verwachten. van, onze. hier 
verkregene Godsdienstige kennis ter bevorde- 
ring onzer werkzaamheid en het genoegen, het- 
walk men. ellanderen. zal. verschâflen en ‘van. el- 

kan 
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kanderen rgenieten 5” zamen” vereenigd. tot’ de 4e 

lukkigste : Maatschappij. » À 

“Geen twijfel is er, of de ‘hier aangeleerde 
Godsdienstige Wetenschappen zullen terstond en’ 

bij voortduring ‘den ‘gezaligden behulpzaam zijn , 
om hen van hunne heerlijke woonplaats veel= 
vuldig -nut ‘en genoegen te doen trekken, bij 
het beschouwen en navorschen der wonderen van 

allerlei aart „door welke. God zich daar aan hen 

zal openbaren. 

Eeuwig toenemende in: kennis en deugd zal 
hunne «hier: verkregene: Godsdienst-kennis hun 

eeuwig bijblijven als de grondslag, op welke 
zij alle hunne verdere kennis bouwen, en me= 

dewerkende blijven invloeijen op de’ verfneerden 

ring vän'hun geluk. 

“_Ja! meer dan eenige andere Wetenschappen, 

hoe belangrijk ook op zich zelve, of in de be- 

trekkingen en omstandigheden ‚in welke wij op 

deze“ aarde zijn geplaatst, mogen wij dit van 
de kennis van God en Zijne diest; welke wij 
hier-verkrijgen} verwachten, om dat de kennis 
staat in de meest regelregte betrekking en het 

naauwst* verband ‘totde “toekomstige zaligheid; 

miet alleen vals middel “om ons voor dezelve te 

bereiden ; maar‘ook: alseen wezenlijk en voor= 
naam “bestanddeel van. dezelve en eene ‘regts- 
. ned streek 
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streeksche strekking hebbénde- om dezelve ges 

durig te doen toenemen. In dit opzigt, trou= 

wens ‚staan onze tegenwóordige Godsdienstige 
kundigheden en «de hier door ons beoêfende 
Godsdienstige wetenschappen , boven, alle an 
dere, in dezelfde betrekking en hetzelfde ver= 
band tot ons toekomstig gelukkig leven in den 

hemel , als in welke de eerste beginselen van 
alle wetenschappen in het algemeen. en ‘van die 
kundigheden in het bijzonder, welke ons ver- 
volgens bij. de. uitoefening van het beroep voor 
het welke wij bestemd: zijn. zullen. te: stade ko- 
men, staan tot ons nuttig en gelukkig, leven in 
de. Bineerike Maatschappij. Ed 

Hoe gemakkelijk’ dit een en ander nader 
zoude wit een ‘te zetten zijn en in veel meer bij 
zonderkeden aan te wijzen ; hoe vele aangenatne 
en onderhoudende-stóf tot nadenken dit ook ‘zou 
kunnen „opleveren; ‘om de, straks aangevoerde 

reden, keb. ‘ik gemeend slechts-dé Koofdzaken» 

hier te pas Komende’, met-eeir enkel. woord-te 
moeten. aaristippen, en ik ga dus nù over, om 

van de overige kundigheden: ew wetenschappen 
__aan te toonen, in welken rang zij naast de ken= 

nis van God en. Zijne dienst verdienen te wor- 
den geplaatst, en geroemd. uit: hoofde. van hare 

in de eeuwigheid. bijblijvende zalige gevolgen; 

1á … waard 



C rob ) 

waaronis wij er» ons-dan ook, vooral in, dit leven 
op behoören:toeteleggen „om van derzelver-aan- 

vankelijke kènnis ook vaan gene zijde des grafs 
de zâligste gevolgen. te kunnen hopen. 

Wannêer“wij ons ‘oordeel hierover tigten naar 
de voorstellingen, welke wij ons, volgens ‘hét 
ónderwijs der “rede en der Heilige’ Schriften 
vari den’ toekomstigen gelukstaat moeten vor- 
men dán’ bevinden wij in het algemeen, dat 

ons kunren bijblijven i in een ‘volgend gelukkig 

leven, om mede te werken ‘aan de bevordering 
onzer zaligheid, door derzelyer voortdurende 

beoefening en invloed, en dat wij dus, op de 

gelegde. gronden, mogen verwachten, dat ons 
totdat einde zwllen.bijblijven -alle zulke. we- 
tenschappen ;- welke ‚schoon. niet „regelregt en 

witsluitend beoefend ofte beoefenen ter verkrij- 
ging van! kennis» van ‘Goden Zijne dienst; 

echter ‘genoegzame overeenkomst en punten van 
aanraking hebben met den toestand, de werk- 

zaamheden! en-het-genot der:gezaligden ‚om bij 

dezelve, te kunnen sworden: beoefend: en op de 

eene of,andere wijze te kunnen dienen-tot, vér- 
meerdering»/van: hun geluk. 

En die overeenkomst kan gelegen zijn in de 
voorwerpen, ‘omtrent welke zij verkeeren , en 

die, als’ het ware, ‚ dé. stof uitmaken,’ welke 
ns ú wij; 
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wijs” bij derzelver. ‘beoefening „ ‘behândeten en 
bewerken. „Wanneer; namelijk „} diebvoorwer= 
pen van dien aard zijn „dat: zij ‘ook: nog vin 

‚ den toekomstigen ‘gelukstaat ;voor“ons belarig= 

tijk Kunnen en moeten’ blijven „>dat”zij ret ons 

tot dien staat zullen overgaan; dat Zij- ook nog 
wm dien-staat:-voor vons!zulten: Blijven! bestaan-en 
wij ons: nader met -dezelve zullen „kunen be= 

kend. maken, of dat het althans te-wachten is; 
dat wij-ons vin. denzelven ‘andere. gelijksoortige 
zullen zien aangeboden ter ended ge= 
nieting. Db edo 

‚Die overeenkomst kan,verder gelegen zijn in 
de strekking. der, wetenschappen „en. kundighe- 
den, hierdoor, ons. aangeleerd, om ons nader 
te brengen aan het zelfde doel, welks. berei= 
king wij, ons in, een „volgend leven „zien, voorr 
gesteld als. onze ‚bestemming. en__ons, hoogst 

geluk. 

„Eindelijk. behooren. ook de: wijze! van en sle 
hulpmiddelen, tot beoefening „der-wetenschappen 

genoeg “te strooken met: hetgeen “wij van den 
toestand: der -gezaligden: weten ; omvons” te kun= 
nen, beloven, dat zij ons, eenmaal in-dien toe- 

stand. verplaatst, ook nog” züller’ bijblijven en 
beverderlijk zijn: aan‘óns heil ensonze vreugd: 

hetzij, dat wij kunnen- verwachten, ‘dat wij 
Sinn | daar 
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daar òp dezelfde wijze zullen kunnen voorte 
gaan en „dezelfde of soortgelijke hulpmiddelen 
ons zullen blijven ten. dienste staan; het zijs 

dat die wijze. van beoefening ee is voor 
zulk: eene wijziging, welke overeenkomt met 
onzen staat en onze omstandigheden in een vol 

gend gelukkig leven, of dat het gemis der 
hulpmiddelen, van welke wij ons hier moesten 
bedienen, ons kan worden vergoed, zoo dat 

het ons niet hinderlijk zij, of de voortdurende 
beoefening dier wetenschappen, bij welke ze 
ons diende, werke make. 

“Naarmate nu deze overeenkomst tusschen de 
wetenschappen en ‘den toestand, de werkzaam- 

heden en het genot der gezaligden ín het toe- 

komende leven, in deze onderscheidene opzig- 

ten grooter is, mogen, wij gerust vaststellen , 

dat zij bij voortduring zullen blijven medewer- 

ken, om het geluk, op het welke wij aan 

gene zijde des: grafs hopen, te vermeerderen » 
en dus ook aan deze zijde door ons verdienen 
te worden behartigd en aangeleerd. Ende rang; 

im welken wij, met betrekking tot dit zoo be- 
langrijk en zoo weinig in het oog gelioudene 

punt, de wetenschappen naast. de kennis van 
God en Zijne dienst hebben te plaatsen, moet 

derhalve . geregeld: worden. naar. de nieerdere 
mate 
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mate. van deze overeenkomst ‚ voors zóa fer wij 
die. eenigzins. we wen vetgnin ‘kunhen . bes 
pese kw - koten. ad 

‘De eerste plaats ix dekt rang meétie ik daat2 
óm te moeten” toewijzen “aän die wefetischäps 
pen; of derzelver bijzondere takken, selké 
hier door ons kunnen (A) worden Veoëfénd” én 
gebruikt als pris maren ter ûivermig en verz 

pligten , doör welker betrachting wij Hé die- 
tien ; ofschóorì” derzelver Tebefening hier tit, 
immers niet meèr , en n fegêlkegt ag vt 
doel worde gerigt'(i). « 

En onder dèze meene’ Pie voor! Vallen te moe- 

‚teh noemien de Natuurkundige vadia: 

met name, de Natuuurlijke Geschiedenis, de 
Startekunde ’ en de chen, Ke, Na- 
tuerkunde. eas 

li, rie eel IS waar, tot dezelve jared 

sommige vakken, welke zeer weinige of. geene 
punten van, aanraking, schijnen. te hebben met 
dien. staat van geluk, welke wij. in, het, toe 
kómstige leven voor de geanligden verwachten, 

# 
de 

(2) Z. beven hl 97 as) soif 
(2) Dat de bedoelde wetenschappen , ook boude’ dit meer ‘hes 

paalde doel, op eene iu, vele opzigtem. nuttige, wijze kurkem' ‘dor= 
den beoefend en door velen beoefend zijn, behoeft hier niet te 
worden dangetoond, 



(110 ) 

en geheel sniet te strooken met de voorstellin= 
gen, welke wij--ons maken -van-hunnen: toestand. 
De waterbouw-, waterloop- en werktuigkuns 
de, bij voorbeeld , verkeeren omtrent voorwer- 
pen ;-wier beschouwing en: behandeling. wij ons 

wel, niet kunnen. haorteiel: in den hemel onze 
bezigheid te zullen uitmaken, of daarvoor ons 
van belang te zullen zijns; derzelver strekking 
bepaalt zich bijna uitsluitend tot‚de bevorde- 
ring van de belangen, van, het tegenwoordige 

maatschappelijke leven; de wijze, van en de 
hulpmiddelen. tot derzelver; beoefening, kunnen 
wij ons in aard en gebruik. wel naauwlijks ver- 
beelden, zoo, gewijzigd, dat zij zouden kunnen 
passen voor een geheel, geestelijk, leven. Van 
de ‘ontleedkunde. kan, immers wat het cerst- 
en. laatst opgegevene punt, van overeenkomst 
betreft, bijna het zelfde worden gezegd: en de 
U eg van welke wij ons bedienen bij de 
beoefening der Procfondervindelijke Natuurkun- 

de en Starrekunde, en aan welke wij zoo ge 
heel gebonden zijn, dat wij zonder dezelve gee- 
ne vorderingen in de kennis dezer wetenschap 

pen maken, of. nieuwe ontdekkingen doen 
Künnen, zullen wel zeker met onzen dood op- 
houden ons van, verderen dienst te’ zijn. 

Doe, om nu’ miet te zeggen, datde beoefe- 
md aten | ‚ning 
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ning ‘der, genoemde én anderer diergelijke vak 
ken. der Natuurkunde::het hare: ‘toebrengt "om 
ons bekend te‘-maken met de eeuwige; onver= 

anderlijke:en hoogstwijze wetten» der “Natuur; 
dat zij ons van het grootste nutis inhet [hes 
oefenen van de overige'„vakken- der Natuur= 
kunde, zoo dat wij haar niet ‘kunnen verzui- 
men ‚ wanneer wij ons ook met, deze regt willen 
bekend maken; dat de beoefening der genoem= 
de en diergelijke gedeelten: der Natuurkundige 
wetenschappen , schoon minder regelregt, ech 

ter ook eene zijdelingsche strekking. heeft ter 
bevordering van de. kennisse Gods en de be= 
trachting der deugd; dat, wat, de werktuigen 

betreft, welke hier. voor ops moodzakelijk zijn, 

de kennis, die wij hierdoor derzelver gebruik 
verkrijgen, met ons overgaat in een volgend 
leven, om ons daar. verder te dienen en_ wij 

onzen geest niet gelijk ons aardsche ligchaam 
aan het gebruik dier werktuigen behoeven ;ge- 
bonden te achten, en wat hier verder van dien 
aart zou kunnen worden bijgevoegd; zeker. is 
het, dat, ook schoon wij eenige vakken mog- 
ten moeten uitzonderen. ‚ de N atuurkundige we- 

tenschappen i in het algemeen en derzelver be 
oefening, in vele opzigten, zoo zeer strooken. en 

zoo vele punten van aanräking, hebben met den 
toestand, de werkzaamheden en de genietingen 

der 



( rra 

der gezaligden in- een volgend leven, dat “wij 
vooral ook. van hare studie en de kundigheden, 
welke „wij hier door dezelve aanleeren, mogen 
verwachten, dat. zij hun in de eeuwigheid zul- 

len: bijblijven: en krachtig medewerken” ter bes 
vordering van hun geluk. | 

Zien wij toch op de voorwerpen, omtrent 

welke hare beoefening verkeert, die zijn gewis, 

over het geheel genomen, van dien aard, dat 
zij, ook nog voor de gezaligden in hunnen toe- 

__Kormistigen gelukstaat, in vele opzigten belang- 
fijk kunnen en moeten blijven. Veelligt toch, 
dat sontmige dier voorwerpen ook daar nog, 
Waar wij ta onzen dood zullen gelukkig zijn, 
weder eenmaal door óns’ zullen worden aan- 
getroffen. Immers zullen wij ook daar om- 

ringd zijn door veelvuldige gewrochten van Gods 
scheppend vermogen, welke ons zullen opleiden 
tot de kennis en bewondering van zijne wijs- 

herd, alimagt en goedheid; en ongerijmd is het 
zeker niet zich voortestellen; dat onder deze 
ook van die zullen gevonden worden, welke 

reeds op “deze aarde met ons hebben bestaan, 
doch welke hier niet door ons gekend zijn, 
öf konden worden. Zal deze aarde eenmaal, 
heerlijk vernieuwd, gelijk wij schijnen te mo- 
gen verwachten (@), althans voor sommige ge- 

za 
4 a Petr, HE, 23, 
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zaligden uit het menschelijk geslacht ter woor 
plaats verstrekken, wie weet hoe vele van dië 

voorwerpen, welke haar thans versieren, én de 

nasporingen der natuurkenners’ bezig houden, 

met haar heerlijk vernieuwd, ook in een vol= 

gend leven hare gelukkige bewoners stof tot 
bewondering en bezigheid zullen verschaffen ? 

Zeker blijft ons de gedachtenis bij van die aard 
sche schepselen, met welke wij ons hier meer 

of min naauwkeurig hebben bekend“ gemaakt 
en in zoo verre gaan zij ten minste zeker met 

ons. over in het volgende leven, ‚In dat volgen- 
de leven. worden wij eenmaal weder. met ons 
ligchaam vereenigd, en hoezeer het zelve ook 

in vele opzigten moge veranderd zijn in hoeda- 
nigheden, het zal daar gewis een evenwaardig 
voorwerp zijn van onze bewondering, als het 

_dit hier geweest is, en wel in zoo ver het zelf 
de, dat de. kennis, die wij: hier van het zelve 

gekregen hebben, ons ook daar bij deszelfs ber 

schouwing zal.te stade komen. Zeer veel van 

het geen thans bestaat en door den Natuurken- 

ner wordt onderzocht met inspanning; van alle 
zijne vermogens, zal voor hem ook in de toe- 
komende wereld blijvén bestaan als voorwerpen 
van zijne kennisneming, en belangstelling. Naar 

diezelfde eeuwige, onveranderlijke wetten, naar 
| 13 wels 
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welke hij hier-de Natuur haren loop. ziet rigten 

en in welke hij met verbazing ontdekt de heer- 

lijkste blijken van de schoonste orde en over- 

eenstemming»: zal zij zeker ook in de eeuwig 
sid worden bestuurd. Diezelfde Hemelbollen, 
e hier den. Starrekundigen eene oneindig 

Ht stof. tot nadenken en onderzoek opleveren, 
zjin rondom hem blijven “wentelen en schijnen , 
waar hij, zich ook im het onmetelijk ruim der 

schepping bevindt: : en, zouden die heerlijke wet- 
‚ten en Hemelbollen dan niet voor den Godvruch- 
tie en _Nataurkenner, óok nog na zijnen dood , 
voorwerpen blijven van belangstelling ? Zou 

ers 

hij: zich daar niet meer met dezelve bekend ma- 
pr En en 

ken, waar hij zich hoo stwaarschijnlijk i in veel 
gunstiger OhhatagRelen zal bevinden, dan 
hier, om zijne kennis van dezelve uit te breiden 
en te volmaken? Welk een schat van voorwer- 
pen, minder of zieerder gelijksoortig aan die, 
welke op deze aarde de aandacht der Natur 
Kindigen. bezig hielden , mag voorts wel de eeu- 
wigheid ontsluiten voor de gelukkige deelgeno- 
wél harer zaligheid! 

* Zien > wij verder op de strekking der Natuur 
kundige Wetenschappen ‚ wie zal het ontkennen 
of j in twijfel trekken, dat derzelver beoefening 

bij „uitnem emenheid geschikt is om ons nader te 
E „… _bren= 

a 46 ir ber 4 
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brengen dan dat doel, welks bereiking wij ong 
in’ ket volgend leven sduenen” als‘ onis Hoogsté 
geluk ? Hoe vele uitiumtende' Natüurkandigett 

zoude ik anders hier kunren’ opnoemen, ot 
door hun voorbeeld te staven; hoe vele redé- 

rien, uit den aard der’ zake ‘ontleend’, wäteti-ér 

bij te voegen om te bewijzen, dat diezelfdë wut= 
tige kennis, welke wij verwacliten in eetië rüi— 
mere mate te zullen deelächtig worden aar‘ gez 
ne zijde des grafs, eù mict werde wij Kopen daar 
ons geluk gedurig te zullen zien toëttemen , iéts 

gens meer door kan worden bevorderd en uit 
breid , dan door de beoefening der a ; 
terwijl: zij niet minder dienstig is , om óp te eid 

tot deugd en nuttige baten adt van welker 

mate vooral in de toekomst de mate onzer za- 

ligheid zal af hangen. Mogt men, intusschen te 
gen de voorbeelden van een New ron, Boyer, | 
Nieuwenrijp, BorrHAvE en anderen, op 
welke ik mij lier zou: kunnen beroepen, wil 
len overstellen die van zulke Natuurkundigen. , 

welke bij al den roem, dien zij zich hebben 
verworven door hunne groote vorderingen en « 
belangrijke in de door hen beoefende vakken, 
maar al te veel aanleiding hebben gegeven, oi 
te vermaeden , dat zij overhelden, tot, betwijfe- 

Jing en ontkenning zelfs van de eerste: en be- 
langrijkste waarheden “van der Godsdienst: Ik 

i _ont4 
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ontkenne niet, dat er zulke voorbeelden kun- 
nen worden aangevoerd; doch, aan den eenen 
kant, schijnt mij derzelver getal te klein, om 
zich op hun bestaan te kunnen beroepen als 
een bewijs, dat de beoefening der Natuurkun- 
dige Wetenschappen niet die gunstige strekking 
zoude hebben, welke ik aan dezelve meen te 
moeten toekennen: en aan den anderen kant 
schijnt het mij blijkbaar, dat hun betwijfelen of 
ontkennen: van de eerste en belangrijkste waar 
heden van de Godsdienst af te leiden zij, niet 
uit hunne beoefening der Natuurkunde, maar 
uit geheel andere oorzaken. Bij den eenen, bij 
voorbeeld, uit het gebrekkig Godsdienstig on- 
derrigt, door hem genoten : de ontdekking van 
welks gebreken, bij de toenemende beschaving 
van zijnen geest en uitbreiding van zijne ken 

nis, hem deed overslaan tot het verwerpen , of 

in twijfel trekken van het zekere en welbewe- 
zene tegelijk met het bijgeloovige en op voor 
oordeelen gegronde. Bij den anderen uit hoog- 
moed of andere verkeerde neigingen des harten. 

Bij eenen derden uit ondervondene mishandelin— 
gen van de zijde van eene onkundige of bijge 
loovige geestelijkheid (£). Op sommigen moge 

| | } ook 
| (4) Het is bekend hoeveel de groote Gariuer hiervan heeft 

Knoeten lijden. Vergel. Historische berichten van het leven en 

de Schriften van G, Gaumrr door G. J, SacEmAN uif het 
Hoogd. | 
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ook wel, niet tegenstaande hunnen verkregenen 
roem, het: philosophia obiter libata Atheos fa 
cit van Baco toepasselijk zijn; dan ik kan dit 

een en ander hier niet nader uit een zetten ven 

in de voorbeelden. aanwijzen zonder te gegil 
breedvoerigheid, 

Zien wij eindelijk op de wijze van en de 
hulpmiddelen tot de beoefening der Natuurkun= 

dige Wetenschappen ; ook ten dezen opzigte is 
er zeer veel overeenkomst tusschen dezelve en 
het geen wij weten van den gelukstaat der ge- 
zaligden — althans genoegzame om ons te kun- 

nen beloven, dat zij bij voortduring, zelfs bo 
ven andere zullen künnen dienen ter vermeerde- 

ring van onze zaligheid in de toekomstige huis- 
kouding. Wat toch de wijze van beoefening 

betreft, wij kunnen ons op geene andere wijze 

met de Natuur, hare ‘voortbrengselen en wetten 
bekend maken, en, zoo ver ons dit hier gege= 

ven is, doordringen tot derzelver geheimen, 

dan door waarnemingen en op waarnemingen 
egronde veronderstellingen (hypothesen) en re- 
benden” terwijl wij de waarnemingen doen, 

het zij door beschouwing van het geen de Natuur 

oplevert , het zij door ver gelijking van de onder 
scheidene voorwerpen , welke wij kennen en met 
elkanderen eenige oyereenkomst hebben , hiet zij 

ie door 
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door andere proefnemingen. ’ En daar is niets 
im deze wijze van beoefening, hetwelk niet 
strookt met het geen wij door ónze rede eri 
uit de Heilige Schrift weten van den toekom- 
stigen gelukstaat der gezaligden. Schoon toch 
de zintuigen, door welke wij hier onze waar= 

nemingen opde „onderscheiden voorwerpen, die 
in de Natuur ‘voorhanden zijn en de wetten; 
naar. welke. zij zich regelen, doen, met den 

dood des ligchaams ophouden ons van dienst 

te zijn, verliest onze ziel, met bewustheid van 
den toestand, in welke zij verkeert, voortle- 

vende, zeker het vermogen van waarnemen 
niet, hoezeer dat vermogen in «de. uitoefening 

ook geheel anders mogen gewijzigd worden. 
Zij behoudt daarenboven de herinnering van 
vorige waarnemingen, en het kan haar dus niet 
ontbreken aan de gelegenheid, om de Natuur 

te blijven beoefenen, hare kennis van derzelver 
voortbrengselen uittebreiden , door. beschouwing, 
vergelijking en proefneming en daarop gebouw- 
de gissingen. en redeneringen. Wat verder de 
hulpmiddelen betreft, deze zijn de waarnemingen 
van andere, ons door hunne Schriften of lessen 
welstedeeid: en de werktuigen , door welke wij 
de voorwerpen, die, of door derzelver klein 

heid, of door hunnen afstand, buiten het be- 

reik onzer zinnen zijn SNE gadeslaan ot 
e 
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de onderscheidene proefnemingen bewerkstelligen: 

en wat is er in.hetgeen. wij weten ‚van den toes 
stand der gezaligden „het geen ons,zonde „belet 
ten te gelooven, dat zij elkanderen zouden kun= 
nen behulpzaam „zijn, door onderlinge „mede 
deeling hunner waarnemingen ; schoon : dan ook 

niet door. mondeling of schriftelijk onderwijs? 
Waarom zouden: wij het (gelijk. reeds met eert 
woord gezegd is)miet mogelijk achten, dat zie 

len, ontdaan van. haar ligchaam. niet meer zou 

den gebonden zijn aan die werktuigen, welke 
haar hier op deze aarde onmisbaar waren ? Wie 

weet, eindelijk, hoe veel meer NOg, dan ters 

stond na onzen dood, die wijze van beoefening 
der Natuur kundige Wetenschappen « en het gebruik. 
van zulke of diergelijke hulpmiddelen ; als van 

welke wij ons thans daar bij bedienen, zullen 
overeenkomen met onzen toestand, wanneer Wij 

eenmaal weder met ons ligchaam zullen veree- 

ùigd zijn? | 

In alle opzigten strooken dns de Natmurkun- 

dige Wetenschappen en derzelver beoefening zoo 

zeer. met hetgeen wij op-goede gronden geloo- 
yen van den. toestand der gezaligden, dat wij 

gerustelijk mogen verwachten , „dat. zij, ons, 

eenmaal in dien. toestand verpaatst, zullen bija 

Blavend, en_ voortdurend medewerken. ter ver 
| meer= 

EL 
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mieerdering van ons geluk: zoo dat de kundig- 
heden; hierdoor ons aangaande de Natuur en 

hare, voortbrengselen en wetten en werkingen 
opgedaan, miet alleen zullen blijven de grond 

slag onzer verder te verkrijgen Natuurkundige 
kennis, maar ons ook van dienst blijven’ als 
hulpmiddel ter verdere uitbreiding van die ken=- 
nis, maar-welke wij bij voortduring zullen blij 
ven. trachten; niet minder dan op deze aarde; 

En ‘op ‘grond hiervan mogen wij dus, in dit 
leven, ons vooral toeleggen op de verkrijging 

…_&n vermeerdering van Natuurkundige kennis, 
om ook aan gene zijde van het graf de zalig- 
ste gevolgen van dezelve te genieten, in het 
voóruitzigt, dat zij ook dan nog voor ons be- 
langrijk “zal blijven, wanner onze ziel, van ons 
ligchaam gescheiden door den dood, zal ver- 

plaatst zijn in den gelukkigsten toestand. 

De kundigheden, hier door de sr 

der onderscheidene natuurkundige wetenschap 
péen verkregen, zullen onzen geest ook dan met 

genoegen knnnen bezig houden, en, hare na- 
tuurlijke strekking om ons opteleiden tot God 
en” Zijne dienst volgende, hem telkens nieuwe 
stof opleveren tot bewondering en verheerlij- 
king der Goddelijke magt, wijsheid en liefde. - 

“‘Voortgaande' en nieuwe vorderingen makende 
1930 es 
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ir de beoefering dier wetenschappen. op. eene 
wijze overeenkomstig haren veranderden toestand, 

zal onze ziel gedurig meer en meer, toenemen 

in de „kennis en dieper indringen in de gehei— 

men der Natuur en hier bij de zuiverste en edel- 
sle genoegens smaken. Of kan men zich schier 

reiner en edeler vreugde voorstellen, dan zij. 

zullen genieten, die, gezaligd door hunnen God, 

tot zijne eer en ter aankweeking van hunnen 
eerbied voor en hunne dankbaarheid jegens 

Hem, telkens op nieuw zullen bewaarheid zien, 

et een onzer voortr effelijkste dichteren zong : 
„ Daar zal eerst zonder hindernis, 

„ De «schepping zigtbaar sprekén. 
;, Dan zal Natuut op ieder blad, 

» Dat zij op aard’ verzegeld had, 

‚ Geheimen ons doen lezen’ (m2) 

_Zoo zal in hunne verkregene kundigheden en 
de voortgezette beoefening der Natuur gCWIS 

de deugd der gezaligden telkens nieuw voedsel 

en nieuwe sterkte vinder „en met de mate van 
hünme deugd moet zieh ook’ de mate van hut 

geluk vermeerderen. 

Onberekenbaar is de invloed, welke de ge= 

durig aanwassende kennis en het voortgezette 
onderzoek der Natuur en de wetten, naar welke 

zij wordt bestuurd, kan hebben op hunne nut- 
16 | | tige 

(72) H. vAN Arprten, Proeve van liederen en gezangen voor 
den: openb. Godsd,, 1äte stukje bl, 2 
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tige” en zalige werkzaamheid en hun genocges 

ln verkeer in de zaligste Maatschappij. 

Hunne heerlijke woonplaats zal zoo veel meer 

bijdragen ter bevordering van hun geluk, als 

zij zich meer in staat bevinden en bevlijtigen, , 
om zich met de wonderen van Gods wijsheid, 
almagt en goedheid, die zij daar zullen aantref 

fen, bekend te maken: en van welk eene dienst 

kan hun, ook in dit opzigt, de beoefening der 

Neree wetenschappen zijn! 

© Eenmaal weder vereenigd met een ligchaam, 
geschikt voor de werkzaamheden en het genot 
des toekomstigen-zaligen levens, kan oök die 

wedervereeniging invloed hebben op de geluk 

kige voortzetting van hunne Natuurkundige na- 

sporingen, en -de ontdekking van veelvuldige 

geheimen, ter. vermeerdering van hunne zalig- 

heid. 

Bij den oneindigen rijkdom, welke de schep 
ping oplevert, en de grondelooze wijsheid, door 
welke ‘zij wierd voortgebragt nog wordt on- 
derhouden en bestuurd, kan het nimmer aan 

de gelegenheid tot het Ed van vorderingen 

inhet doen van Natuurkundige ontdekkingen 

‘ontbreken. Eeuwig nieuwe en rijke stof moet 
erin het onbegrensde Heelal zijn te vinden, 

„waardig onze nesporingen en GSK om ons 

nut» 
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nuttig bezig te houden en te vervullen met \eert 
bied voor Hem, die alle dingen heeft geschar 
pen: en de Natuurkundige wetenschappen. ende 
kundigheden „welke wij. door derzelver.„beoer 
fening verkrijgen , kunnen ons dus eeuwig ‚bij 
blijven, en eeuwig: medewerken tot de voort- 

during en vermeerdering van. ons geluk, | 4 

‚Zoo-ik mij hier: wilde inlaten, in bespiegelin 

gen overen/het schetsen vanstafereelen; van „de 
werkzaamheden der. gezaligden bij het navor- 
schen der Natuur; het nut, hetwelk zij bij, hun- 

ne óudseiekinsen kunnen. trekken van de hier 

„door his aangeleerde kundigheden van. de Wer- 

ken en wetten der. Schepping; de vorderin- 
gen , welke zij, in de gunstigste omstandighe- 
„den geplaatst, in oogenblikken , meer dat hier 
in jaren, zullen kunnen maken in de Natuur- 
kundige wetenschappen; het genoegen hetwelk 

hun deze vorderingen zullen verschaffen; de on- 

derlinge oefening en zamenwerking tot vermeer 
dering van brik den oneindigen rijkdom 
der Natuur (z), da ons zoo onuitputtelijk i mn 
stof, als de Almagtige in wijsheid =d EN wát 

meer van dien aart kan genoemd worden ; ëlk 

gevoelt, dat daartoe eene zeer goede, gelegen 

heid 

(2) Men vindt over dit onderwerp schoone vertogen in SANDER 

Goedh, en wijsh; Gods in de Natuur, bl, 86 volgg. en B. pe 

Sr. Pirann Etudes de la Arakele : Tom 1, El ude premigne. pij 
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keid zoude zijn: doch tevens ziet elk , dat ‘die 

bespiegelingen en tafereelen met een groot aan- 
tal gissingen en waarschijnlijkheden zouden moe- 
ten worden: aangevuld , en dat zij: eene te groo- 

te uitgebreidheid aan deze verhandeling zouden 

geven. Ik onthoude mij daarom van dezelve, 

Om over te gaan tot de afgetrokkene en ze- 

delijke Wijsgeer te (o), welke ik in rang op, de 
Natuurkunde meen te moeten laten volgen: 

Ht dezelve Vinnie gebragt worden de vier 

volgende wetenschappen : de Zielkunde (Psycho- 

logie), de natuurlijke Godgeleerdheid, de Ze- 

deleer ‘en de Redeker (Logica). De tweede van 

deze vier behoort tot die wetenschâppen , welke 
in de meest regelregte betrekking staan tot de 

kennis van God en Zijne dienst, en van wier 
beoefening de ver rkrijging en vermeerdering vân 

die kennis het regtstreeksche doel en gevolg i is. 

Deze behoeft dus hier niet verder in aanmer 

king të komen. 

_ Daar de dienst van God bestaat in de be 

oefening der deugd, en de zedekunde ten doel 

heeft, om ons met onze pligten, in onze on 

derscheidene betrekkingen , bekend te maken, 

en tot derzelver sede op te leiden, be- 
hoef 

(o) Vergel. Bearrim Grondbeg, der Zedelijke. Wetensch, 

uit ket Eng. door den Hoogl. Hexsert, 1 D, in de Inleiding.’ 
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hoef ik mij ook bij haar niet op te haudes, 
om aan te toonen, dat en hoe zij-ook in: den 
toekomstigen gelukstaat hij voortduring „aal 

kunnen medewerken ter bevordering van’ onze 
gelukzaligheid. Alleen moet dit derhalve hier 

worden aangewezen van de twee overige We- 
tenschappen of takken der afgetrokkene. en:ze- 
delijke Wijsgeerte, de Zielktnde, welke ons ver- 
klaart de natuur en het wezen der verscheidene 

krachten en vermogens van den rhenschelijken 
Geest en de Logica, of Redelger, "welke. ons 

leert de wijze van. het verbeteren van onze ver- 

standelijke vermogens door het lierdenken- en 
mededeelen der waarheid en het beoordeelen van 
dezelve volgens-de blijkbaarheid (p). | 

Vergelijken wij nu beide deze vakken der 
_ meergemelde Wijsgeerte met het geen wij wetén 

van den toekomstigen g gelukstaat, dan bevinden 

wij haar genoegzaam AORTA met dien staat, 

om ons te kunnen beloven, dat zij in denzel- 
ven ook nog zullen nd Or tot vermeer 

dering. van ons geluk. 

Het voorwerp, Einen, met het weth men 
zich bij hare beoefening. bezig hondt, is. dermen- 
schelijke ziel, hare natuur, hare krachten,en 

de wijze om hare verstandelijke. vermogens be- 

nd hoor- 
{p) Bearrne ta pl 
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hoorlijk te regelen in hunne werkzaamheden: 
fen het spreekt van zelf, dat dit-een en ander 
look in een volgend leven steeds een voorwerp _ 
«zal blijven van onze naauwkeurige kennisne- 
ming en hoogste belangstelling. … Wel is waar, 

“zoo als thans onze ziel bestaat en werkt, wo= 

nende in, en gebonden. aan ‘het stoffelijk  lig= 
„chaam, het welk eens door. den dood-zal wor- 

den gesloopt, zal zij niet bestaan en werken in 
reen volgend leven. Tot den jongsten dag- zal 

«zij „hoe weinig “wij ons, daar van ook eenig 

-denkbeeld. kunnen vormen, buiten haar tegen- 

„woordig. stoffelijk omkleedsel blijven bestaan en 
«werken , en het ligchaam, met het welke zij.dan 
weder zal vereenigd worden, zal zoo aanmer 

„kelijk verschillen van, het tegenwoordige, dat 
‘wij van het eene tot het andere geen besluit 

‚kunnen trekken met eenige genoegzame zeker 

heid. Doch de natuur onzer ziel zal daardoor niet 
veranderd worden; hare vermogens zullen, schoon 

zich ook met dubbelde kracht ontwikkelende, 
wel dezelfde blijven: die althans, welke zij hier 
bezeten heeft, zullen haar ook hiernamaals wel 

‘bijblijven, schoon men ook al mogt vermoeden, 
“dat die met nieuwe, nog ongekende, zullen wor- 

‘den vermeerderd (q): en hare verstandelijke ver— 
-mogens zullen zich in hunne werkzaamheden 

jd wel 

(9) Ze Brarnet, a. pl 2 Stuk, 1 D, bl. 264 volg; 
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wel blijven rigten , en hoe voorspoedig dan ook : 
in hunne ontwikkeling, zich blijven vermeer= 

__deren en verbeteren naar dezelfde in de natuur 

der ziele gegronde wetten, naar welke ü) zich: 

thans rigt. zot Pi 
Î 

Onmisbaar is verder de strekking van de be- 
oefening der Zielkunde en. Redeleer beide ‚om 

ons nader te brengen aan, en bevorderlijkter 
zijn in de bereiking van het geen ook in het 
volgend leven zal zijn en blijven-ons hoofddoel 
en hoogst geluk, het» bestendig toenemen “in 
zuivere, nuttige kennis, reine deugd en* aan 

Gods eer en het algemeen en bijzonder “geluk 
bevorderlijke werkzaamheid. Beide “deze “we= 
tenschappen toch kunnen ‘bij witnemenheid die- 

nen, om ons opteleiden tot de beschouwing, 
‚de kennis en de erkentenis der Goddelijke na- 

tuur ‚ der wijsheid ‚magt en liefde des Schep= 
pers. Hoe zeer kan door dezelve worden’ bez 
vorderd de kennis van ons zelven , van de waar= 

heid en van onze pligten! Hoe belangrijk is 
niet de invloed, dien zij zoo- doende kunen 
hebben op onze deugd. ende; nuttige. en (God- 
verheerlijkende werkzaamheden des „toekomsti= 
gen levens. In éen aantal. bijzonderheden, ware 
dit hier aan te wijzen. Dan, behalve. dat. elk „ 

bij. eenig nadenken, „zich, „alles, wat ‘hier van, 
zou 
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zoe keurinen’ warden gezegd , ligtelijk kan voor 
steller, zal er straks ook noe een woord van 

móeten gezegd worden bij de: opgave van het 
blijvend mut, het welke wij van de genoemde 
Wetenschappen in den toekomstigen gelukstaat 
mogen verwachten, 

„Zien wij eindelijk op de wijze van , en de hulp= 
middelen tot derzelver beoefening; ook dit 
kan dienem, om ons in deze verwachting te be- 
vestigen. Immers wij beoefenen haar alleen 
door. waarnemingen op onze eigene ziel en die 
van anderen. én daaruit afgeleide besluiten: en 
het: eenige hulpmiddel, het welk ons daarbij 
ten, dienste staat, is de mondelinge of schrifte- 
lijke mededeeling van gedachten, Dat wij nu; 
ook, in het volgende leven; ons zelven en an— 

deren zullen kunnen. waarnemen en daaruit be= . 
sluiteri afleiden; dat wij dan ook, schoon. niet 

mondeling of schriftelijk , elkanderen onze ge= 
dachten: zullen kurmen mededeelen, is reeds 
meermalen. aangemerkt en behoeft hier niet te 

worden betoogd. | 

Ee Ook van deze Wetenschappen mogen wij ons 

dus Beloven, miet alleen, dat de hierdoor der- 

zelver beoefening verkregene kundigheden ons _ 
in éen’ volgend’ Teven zullen bijblijven, als de 
rondelen ; öp «welken wij onze kennis, die wij 

…—_ zul- 
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Tégt Miel, vän AR adt. verinógi zal 

Tén bouwen, en als huljiniddelen tot verfneêr= 
dering dier kenmis; maar ook, dat zij bij voort- 
during ‘door ons zullen wórden beoëfend ‘en zóa 
egewerked tot vermeerdering onzer zaligheid; 
zóó dat wij er‘ ons’ uit ‘dien”hoofde’ vooral op 

beligorer toeteleggen’ in dit tegenwoordig leven, 

Immers de aativânkelijk door ‘ons verkregenie 
Vime’ bij de beoefening, dezer Weten 

schappen moeten “ook dat hog ‘voor ons. ‘hee 
langrijk blijven en kúnen óns ook ‘dan’ de nut- 
tigste stof tot overdenking: opleyeténi, wanneer 
onze ziel van het ligchaamt zal zijn gescheiden, 
Alle toch betreffen zij ons eigenlijk 44, de ziel 
zelve, welke na de slóoping van ord lichaam 
overblijft, Deze „kundigheden: en de. voortdu 
rende beoefening, dier,W etenschappen „ door wel- 

ke wij haar verkregen, zijn bij uitnemendheid 
«dienstig „om ons bestendig te doen vorderen i in 

die, kennis, welke. boven alles geschikt Is ter 

bevordering van ons geluk, de kennis van ons 
zelven, Enis het waar ; gelijk. het is, dat Gad 

zich op, het. heerlijkst aan ons menschen. open» 
| baart i in en door ans zelven, voor z00 ver wij 
naar het beeld en de gelijkenis van, God ger 

| schapen : zijn, hoe veel mogen wij dan niet van 

ge voortdurende beoefening der gezegde Weten. 
17 schapz 
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schappen en de bestendige vermeerdering der 
hier reeds door dezelve. aangeleerde. kundighe- 
den verwachten; om ons met God zelven, het 
oneindig waardig voorwerp onzer beschouwing 
en bewondering nader bekend te maken. Te 

meer, daar wij. ons. zeker mogen. beloven „ dat 

wijs.door den dood ontdaan van ons ligchaam, 
het welk ons hier in zoo vele opzigten hinder- 
lijk is aan de regte kennis van onzen geest en 
deszelfs natuur en werkzaamheden, ons in de 

gelegenheid zullen bevinden, om eene veel uit- 
gebreidere en juistere kennis te verkrijgen van 
den aard onzer ziel, hare heerlijke vermogens, 
en zoo door pms meer doelmatig gebruik 
en bestuur spoediger en zekerder te vorderen — 

in de kennis der waarheid. 

Hoe veel invloed de regte kennis van ons 
zelven heeft op de bevordering der deugd, die 
gelijk hier, zoo ook in het volgende leven on- 

ze grootste zaligheid zal uitmaken, behoeft wel 

niet te worden betoogd. ‘Die invloed wordt al- 
gemeen erkend en niemand kan er dus ook aan 

twijfelen, of de wijsgerige wetenschappen „ wel- 
ker beoefening de regte kennis van onze ziel 
en het regt gebruik Eldr redelijke vermogens 
ten doel heeft, zullen steeds bevorderlijk kun- 
nen en moeten blijven aan ons geluk, om dat 

| zij en, 
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zij den gewigtigsten ARK hebben op onze 
deugd. 

Bevorderlijk aan. de regte kennis van ons 
zelven en anderen, kunnen. zij eenen belang 
rijken invloed hebben op onze nuttige werk- 
zaamheid en het MEDE Ren ‚n een 

_ volgend leven. | 

…_ Eeuwig kunne zij ons van dienst zijn en 

blijven bij het eeuwig toenemen in kennis en 
deugd, | 

In de derde plaats meen ik hier te moeten 
laten volgen de Geschiedenis, zoo als die ons 

de daden Heb menschen. en andere verschijnse- 
len der zigtbare wereld vermeldt, die op de 
lotgevallen der menschen van minder of meer 
belangrijken invloed waren. 

Uitgebreid ven ‘veelvuldig is het nut en ge- 
noegen , het. welk. deze Wetenschap ons ver- 
schaft, wanneer zij niet slechts kronijkmatig 
door ons wordt beoefend, zog dat wij ons ge- 
heugen opvullen met de enkele daadzaken, 

Sike zij oplevert, de persoonen wier namen 

zij vermeldt en de jaren „ wanneer zij. gebeur- 
den of leefden: maar zoo, dat wij in derzelver 

jaarboeken de ‘voortgangen, van, kennis „ zede 

lijkheid en beschaving trachten na te sporen, 

dat wij de daden en gebeurtenissen in derzel= 
AAE, | ver 
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ver verhand en, zamenhang beschomwen, dat wij 
de bronnen en diriken der gebeurtenissen, en 

de erheen der be DAGDET, en leggen 
EAO (5 19 
van wijsheid. 

beurde opdelen RP 
4 

At h. Haer rete È 
dh A VA 

de beoefend, komf ien: ze en buiten 
twijfel ook genoeg overeen met „het geen wij 
van, den toekomstigen gelukstaat, der gezaligden 

weten, om ons’ van de kundigheden , welke. wij 
ier hanteerden; terwijl wij aan A onzen 

tijd en vlijt besteedden, en van derzelver voort- 

durënde beoefenifig de Helliumste’ gevolgen à in 
de eéuwigieid” té ‘beloven: knee, à 

Hij toch, die de geschiedenis, op de geharde 
wijze beoefent, houdt zich bezig, als met het 
voornaamste voorwerp van zijne. beschouwing, 
met den mensch, door alle de tijdperken. van 

Zijn bestaan op di aatde, het geen óp ‘zijne 

vorming eú óp Zijn lot heeft ingevloeid, zijné | 

goede en ad daden, zijne gunstige én _on- 
gunstige lötgevallen, in één woord, de geschie- 
denis is voor hem eené geschiedenis der mensch= 
heid; En welk een voorwerp kan er, ook in 

de eeuwigheid, en bij: het gerot van hooger ge= 

luk, dan ons deze darde oplevert, voor den 
fehsch lide ef van crd belang zijn, 

en | dan | 
’ 5 | 

Me) Vide en bip de Ktatoria Hachette” 
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dan zijn eigen geslecht, deszelfs trapswijze vor. 
ming . en voortgang ? Veel. moge ervoor de 

gezaligden in de geschiedenis klein schijnen , het 

welk ons hier, groot, voorkorïnt ; vele daden. ’ wel 

ke zij. met lof vermeldt, mogen voor hen, bij 
het licht der, eeuwigheid, allen “hunnen glans | 
verliezen ; vele tijdelijke belangen van bijzon- 
dere diknaehen of geheele volken, hier niet zel- 

den - voorwerpen van zoo, vele belangstelling, en 
aanleiding gevende tot de gr "ootste gebeurtenis 
sen, mogen hun, op zich zelve beschöuwd, om 
trent zoo voorkomen; als gisolievorderdas” in 

jaren het speelgoed hunner jeugd en hunne kins 
derlijke “spelen 3 - doch de mensolt zelve en-de 
vorming der” menschheid „de hoofdzaak: in de 
geschiedenis--voor derzelver „pragmatischen bes 

oefenaar , kan nimrmef opliouden van ‘belang te 

zijn voor den mensch; in welke omstandighes 
den hĳ zich ook moge bevinden,Ja, ‘naar 

mate de eeuwigheid. is, aangaande deze hoofde 

zaak, meer ‘ophelderingen geeft, door het ont» 
wikkelen van een aantal raadsels, moet de ge- 
schiedenis. voor. hem toenemen. in belangrijke 

heid: ‚niet alleen voor. zoo ver die ontwikkeling 

een helder licht, terug. werpt; op, het reeds gee 

heurde, maar ook, in zoo, verre zij bij. voorts 
during nieuwe belangrijker; verschijnselen „en 
gebeurtenissen „blijft opleveren. De, geschieder 

IS nis 
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nis vari bijzondere personen en van het gansche 
menschelijke geslacht, trouwens, eindigt niet 
met hun bestaan op deze aarde, maar wordt 

ook aan gene zijde des grafs tot in de eeu- 
wigheid voortgezet en kan en zal buiten twij- 

fel, ook door de gezaligden , als hoogstbelang- 
rijk worden beschouwd en beoefend, ja voor 
hen gedurig zoo zeer toenemen in belângrijk- 
heid, dat wij er ons hier wel geen denkbeeld 
van kunnen vormen. 

… Dat de voortdurende beoefening dezer Weten- 
schap een uitnemend, geschikt middel is, om 

ons-in kennis, deugd en nuttige werkzaamheid 

belangrijke vorderingen te doen maken , onder 
vinden wij reeds hier in velerlei opzigten. Ook 
door deze hare strekking zal zij dus eene bij 
uitstek geschikte bezigheid opleveren voor die 
gelukkigen. | 

En, schoon zij deze wetenschap niet gelijk 
wij zulle kunnen beoefenen, door het raadple- 
gen van oudere en nieuwere Öorkonden, het 

vergelijken en zamenstellen van derzelver be- 
rigten enz., is er toch wel geen twijfel aan, of 
dit. kan’ op velerlei wijze worden vergoed en 
den gezaligden kunnen hulpmiddelen ten ‘dien= 
ste staan, van welke zij zich met niet minder 

vrucht kunnen bedienen, dan wij van die, wel- 

Ee j ke 



\ 13) ) 

ke ons hier ten dienste, staan, „Zonder al te.zeer 

toe te geven aan gissingen, mogen wij het toch 
daarvoor houden, dat, behalve dat het geheu— 

gen der gezaligden zal blijven, bewaren het geen 
hun hier van vroegere en. latere gebeurtenissen 

bekend wierd, zij onderling. ook elkanderen 
zullen kunnen mededeelen het geen, geduren+ 

de den tijd van hun aardsche leven, onder hun 
oog is geschied, of anderszins ‘tot kùnne ken- 
nis gekomen, en dat zij zoo doende zelfs meer. 

dere zekerheid van vele, vooral im vroegere tij- 
den gebeurde, zaken zullen kunnen verkrij 
gen, dan wij hier hebben, of zelfs hebben 

kunnen. Schoon dit ook al langs geenen ‚an- 

deren weg mogte geschieden, kan zoo ook, 

__ door Bidlafhuct tedere. telkens weder er 

kennisse der gezaligden worden : gebragt het 
geen, na den tijd van hun verscheiden; op_der 
ze aarde voorviel door de telkens nieuw aan 

komende leden hunner gelukkige Maatschappij 
Stof tot vergelijken en aanvullen zal hun but 
ten twijfel ook steeds kunnen verschaffen het 
geen in deze hunne. Maatschappij zelve gebeurt 
en het geen, hoe groot en uitgebreid wij-ons 
die Maatschappij en derzelver verblijfplaats.ook 

mogen voorstellen, toch zeker tot hunne “ken* 

nisse zal kunnen worden gebragt. aa 
Van 
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Van de hier? bij hiet Roek Er banie! 
denis, verkregene kundigheden en de voortdu» 
rende beoefening dezer Wetenschap mogen wij 
ôns. dus, op den besten grond beloven, dat zij 

in eëne ‘ruime tate zùllen blijven medewerken 
ter erk van ‘ons geluk in de eeuwig 

Op. de eta en etn wijze zal 

Onze ziel, van het lichaam, afgescheiden , zich 

Kunnen bezig houden met het herdenken, vers 
gelijken en aanvullen van de hier daar haar 
verkregene geschiedkundige kennis, Door de- 
‘zelve zal zij zich laten opleiden tot de erken- 
tenis en bewondering. van de Goddelijke magt, 
ewijsheid en liefde in het bestuur der mensche= 
lijke zaken, van het begin van het bestaan van 

óns geslacht op deze. aarde, Zoo zullen de 

Kundigheden, hier bĳ de beoefening der ge- 
schiedenis aangeleerd en de voortgezette po- 

gingen, om dezelve te zuiveren en te vermeer- 

deren, reeds terstond na. „hunnen ‘overgang uit 

dit leven, den gezaligden kunnen dienen tot 

vermeerdering. van hun geluk. En bĳ voort 
diùting mogen zij zich gewis van hunne hier 
Aangevangene en in den hemel voortgezette 

besefening der Geschiëdenis het grootste genoegen 
en het grootste nut beloven in de eeuwigheid. 
a De 



Ad 

Degelik voortgaande. ontwikkeling der ger 
schigdenis, se ORTE neste, en ‘rrefinds spe 
knooping, ‚van h Rial he ETE sels, zullen hen 355 

„de,gez aligden plein de heerlijk ste 8 Eer Ln 

stemming „het geen hun hi nap lank scheen,jn 
den. loop, der nen nh t gmvelk een genoegen hup 
„dit schenken zal, kunnen, wij cenigzins A 
Jen, dj) ĳ ons, voorstelle, 2 ‚welk eene 

woldgenine sthr „reeds jeptehg aft, aan, het 
Godvruchtig ane, eRriek ann he 

E zelve senige d luist heid 3 hiet ( iodsbestuur, z gee 

aphlaant ‚dat, het zich gedrongen, ziet ear ssh 
kennen „God Jef? Alles wel gemaakt, noir 

9D De mieuwe stof "welke âeg sovantaldep nije | 
__Íkeidwittoopendey geschiedenis var hetrmetische- 
__lijke geslacht eindeloos zalvropleveren“tob be- 

sebouwings. rt Gm berendering ezel 
j Vepxade „epzalinden. zn; eene, MEOMEr ppdrog 

gende, bron, (van vee celvldig geno ogg „Einder 
_dogs zullen;zij,hunne kennis kunnen’ vermeerder 

_ en, door,het voorledene aan te moopen aqm;biet 
_ tegenwoordige, „in „het laatste, de nadere ontwik 

„keling of, mitkomst,van,het eerste op, te, merken 
‚en 200 al,het mipugre, in verbande brengen. mgt 

_-hetonde, en bij deszelfs beschouwing en AAPS | 
__„Zing „de schalten humner, ondervinding en hummer 
_ Wijsheid, te, vergroolsn, cen, vaedsel,„zal 4 
On 18, | tel- 
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telkens verschaffen aan hunne Godvrucht en 
deugd en nieuwe aansporing tot nuttige werk- 
‘zaamheid : want niets is uit zijnen aard meer ge- 

schikt om ons op ‘te leiden tot eerbied voor, 

‘vertrouwen op en liefde tot God, dan de ont- 

‘dekking van zijne wijsheid, magt eri liefde in de 

wegen, langs welke hij ons en het gansche 
menschelijke geslacht heeft geleid en verder 
blijft leiden, Niets kan ons krachtiger aansporen 
tot deugd en nuttige werkzaamheid, dan deze 
gevoelens des harten jegens God en het ontdek 

ken van de heerlijke belooning en de heilzame 
vruchten van deugd en nuttige werkzaamheid, 

wier gedachtenis ons de geschiedenis bewaarde 

en wier vergelding-en vrucht ons de eeuwigheid 

zal doen aanschouwen. 

Even zeer mogen wij ons eindelijk beloven 
dat het Maatschappelijk genoegen der gezalig- 
den zal verhoogd worden door het onderling 
mededeelen dier kundigheden, welke zij hier 
hebben opgedaan door studie en ondervinding 
van de geschiedenis van hunnen tijd en vroe- 
gere eeuwen, dier ontdekkingen, welke zij ge- 
durig zullen doen aangaande den loop en het 

doel van het hooge Godsbestuur bij hunne voort- 
gezette beoefening der geschiedenis. Gewis daar, 
waar men zal aanzitten met ABRAHAM, ÍsAäk 

en 
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én JAKOB, waar men vereenigd zal vinden de 
keur en. het sieraad van het gansche mensche 
lijke geslacht, de braafste en wijste en door 
ondervinding en beproeving meest geoefende 
mannen. van alle eeuwen, ‚zal het de zaligste 
bezigheid verschaffen zich met deze te onder 

houden over de wegen, langs welke God het 

menschdom heeft geleid en van. hen te leeren 

die eerbiedig en dankbaar te bewonderen. en te 

aanbidden. 

De tweede plaats onder die. wetenschappen, 

welke ons naast de kennis van God en Zijne 
dienst, ook nog aan gene) zijde, van, het graf, 

zullen kunnen bijblijven en daar mede werken 

ter bevordering van ons eeuwigdurend geluk, 

meen ik te moeten toekennen aande ZZeorie 
van het onderwijs en de opvoeding’, en. de be 

oefening van het schoone in de werken der 

Natuur en de voortbrengselen van Kunsten en 

Wetenschappen, 100 als wij dat door onze zin- 
nen en door onzen smaak gewaar worden , en 

wederkeerig , door deszelfs beschouwing en be- 
oordeeling , onze smaak wordt gevormd en ge- 
zuiverd. 

Meer wetenschappelijk heeft men in de laat- 
ste helft der jongst verloopene ecuw, vooral na 

de pogingen met zoo veel vlijtaangewend door 
den 
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dert Beröbnidën BAsEDow(s GH dert déven. 
BötdiiRg' dr Gpwoddihg ; de kúist vdn “opvoe 
k ln, ft „onderwijden tbteasboptek) bege té 
behe ûdëlon.. Jie u phieeft lide tot e&tt Bijzonder 
on van stud je fat É, äân de höoge scho 
ir a 0o9d assh Loof dois aslbausen: 

r eene plaats aangeween önder de wijs- 
gert De hei vol al Ee (4), en niet weinige Dé 

J öd its isioe Hoost 
ed eleere adh ebben, een a aantal Be | 

wij he MEO ABA ALG HM 

ATi in onderscheidene ta len; over dezelve 

in het licht gegeven (u). En inderdaad niet 

eweachitêloos is’ de ‘menigvuldige mòeite én-torg , 
Mah” deze wetenschap “besteed, geweest;o In alte 

Jändeti’;: en vooral: ook inr ons oenen 
ES, gh EV ir est 9! h 5 go viik ' id eri de 

u alsa mie mn ed van EiRe oïdér’ lila Niet ijn, 

“Wiordenb, op! hiet wóórd: Basedotv. : mi, sf 

_ A GAD ‚Ii: Duitschiänd. ten minste worde schiëér op vete Hg 

„School, lessen. in de rated eenn; td 

er Cr 7 enh 

fo ij Auf waar men rd, idd Schuiten, ‚in nde : 

re alen, ii de Kut” ah” ofdëaen” en oideriijzen” vindt 
io geene ABW DE H8B CER, MON sood d9-morn 

id {vy’ Dáattóe heeft. ok: hat Zeeuwsch: mA het Leijhe toe. 

Bhd door reeds i in het jaar 17,79, een eg RIjgreg uitteschrijven 

betreffende de verbetering der openbare Schoolen; ‘en uit de ant- 

woorden op deze vraag imgekpmen drie in het jaar 2780 te Béktöo- 

RERI ren; in het „daarop , nn dje aar ast ngst aanmer 
sak putleen Rer 

HJ. Bee ig Pae, Ens „D. Cav. rn pee erheen, oui 
s het voorts Eee veel nuts in dit apzigt gesticht heeft de offelijke 

si atschapni tat Nut van ’t Algemeen, 

te Per AS he " ee dE re ie 
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deropvoeding verre heb onderwijs. zeetsaarimerker 
tijk verbeterd:, ven!-touv: gevolge ván „dien, zijn 

kennis en. bescliaving thans „veel! -algemeener 
verspreid. onder, alle, rangen en. standen, in, de 

Maatschappij, dan, in. vroegere jaren. … Voor, het 
vervolg. verwachten. ‚Wij, op. goeden gronde no 

meerdere, en meer. heilzame „vruchte en, ‚van, de 
steeds toenemende verlichting ‚en wij hopen, 5 
dat eenmaal een, doót kunde en dengd g el he 

kig, nageslacht. den. tas don, Z00 ra he- 

van onderwijzen en En steg zal, ze- 

genen, „van ‘denzelven de schoonste vrucht iten 

plukken en zoo ket ‘oyertuigendste en vereen 
rendste bewijs oplévéron 3 van ERE nut van hún 

| ne pogingen, ER heend: De 

_ Dam het zijn niet alleen deze, voor hef Maat 
‘schäpp elijke leven op. deze ‘aarde ‘Zoo belang 

vl rijke, Abre welke met vän de nes ecn 

ATEN 

“kj te etioonde alie,” danke óp’ HE EN 
“dich gedurende Ait’ aatdschie’ Tèver kan’ Loer 

gen en tot welker’ ĳverige Bekartigin g men” zich 

oeh” te laten aänspören met’ Het vóorùit— 

ozigt, dat’ lij ‚die dezèlve” vlijtig heddfente, « eeri— 

“traal onder de ‘geztigden tóegelaten „bij voort 

os di ERLE, dak hi kugdigheden, 
B Arg iieksiegoy  (uyel 
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syelke hij zich hier; door derzelver. beoefening, 
verwierf, “blijven medewerken ter bevordering 
en vermeerdering van zijne: zaligheid. 

_ Fmmers wel is waar, wat de opvoeding be= 
treft, kan dezelve, voor zoo ver zij ligcha- 
melijk ìs, wel geen voorwerp van belangstel 
ling blijven voor de gezaligden; doch gedeel- 
telijk ten minste de burgerlijke, en geheel de 
verstandelijke en Godsdienstige (w), en met de- 

zelve het onderwijs daar toe dienende. Want 
het hoofddoel en de hoofdzaak in dezen zijn op- 
leiding tot kennis, deugd en nuttige werkzaam 
heid: en zou iets zoo belangrijks, en het welk 
zoo naauw met het geluk van onzen onsterfe- 

lijken geest verbonden is, immer kunnen op- 
houden een voorwerp van belangstelling voor 

de gezaligden te zijn? Of zal er misschien in 

den toekoimstigen gelukstaat geene behoefte aan, 
of gelegenheid tot opleiding van elkanderen tot 
deugd, kennis en nuttige en Godverheerlijken- 
de werkzaamheid zijn en blijven bestaan? Wan- 
‚neer, wij ons dien staat voorstellen als eene 
Maatschappij, bestaande wit leden van eene 
zeer verschillende mate van ontwikkeling , doch 
alle gedreven door de zucht tot bevordering 

‚van elkanders geluk, zullen wij hieraan wel 

geen 

—-{w) Vergel: Reinmarn Sijst der Christ, Moral. a. a. 0, 
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geen oogenblik kunnen twijfelen. Geene: beden= 
king zal het bij ons lijden, of de een zal aan 
den anderen gaarne zijne schatten van meer 
dere kennis mededeelen, de een den anderen 

zoeken te verheffen tot den hoogeren trap.van 

deugd, op welken hij zich geplaatst ziet. De 
nieuw aankomende leden, en onder deze voor- 
al dezulke, welke hier op deze aarde minder 
of geenen tijd en gelegenheid hebben gehad; 

om zich te oefenen ‚en voortebereiden (x), zul- 
len het noodig hebben, dat andere hunne on- 
derwijzers en leidslieden zijn, en: elk, die, daar 

toe in staat is, gereed. vinden, “om: hun dien 

dienst te bewijzen: en altijd zal naar den ‘on- 
„derscheiden aart en aanleg en de verschillende 
vorderingen der hemelbewoners, de een den an- 

deren ‘knunen blijven opleiden tot ‘kennis. «en 
Godverheerlijking „zoo dat de hoofdzaak in het 
geen wij „hier opvoeding en onderwijs heeten, 
eeuwig voor hen zal blijven een voorwerp van 

de levendigste belangstelling, « an 

De strekking van derzelver. aririkalkn: en. 
voortdurende beoefening als Wetenschap „en van 
de kundigheden, welke. wij daardoor verkrije 

gen, om ons nader te brengen.aan, het doel, 
„welks bereiking wij. ons in sen lend, Jeven 

zien 
it (>) Bij wbatnaela kinderen voor het geleik € en de ontwikke 

Ang van hunne redelijke en zedelijke vermogens stervende, 
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wien: vborgesteld. ils onze hesteniming: en ‚ons 
hoogste geluk valt odk wel miet: te,miskennen. 

“‘Ea-schoon odk-de wijze “van beöëfering van 
de keerrist twan opveedon” ef” voniderwijzen ‘en “het 
gebruik der: hutpmiddelén, ‚ van welke’ wij ons 

daarbij bedienen zoo zeer ‘anders mogen. gewij- 
zigd» zijns dam oi odit ever dat wij ons hier 
daar: van”: geene” voorstelling ‘kunnen maken, 

Hekoeft «dit vons geene “bedenking te “baren. 
_Zekef js ahetstoëh’; Om mu” fiere meer vaar te. 
voereti)“dat>wij in ‘deze kunst, opkobier reeds, 
door desprdktijk, de beste ten zekerste vorde- 
wringen „kunnen „mäkeén , terwijl. zorider: dezelve 
alle theories;rhoe zeer soak zich: aanbevelende, 

geer! ligtzin vde toepassing kwalijk berekerid ken 
„wonden bevonden: ven; vólgens! hets boven gezeg-. 
rde ‚azalser swel osteedssbehoefté ernrgelegenheid 
sblijven! bestaan! tót shet odadelijk’ ‚in sbeoeféning 
_dbrengdnevan: derverkregenedrekowaaniheid terop= 

deiding wanvanderen>tot keimisen deugd 

Zoo zullen de kandigheden welke-wij ons hier 

Spefkregen "door “de: viend ppke beoefe- 
Hing “vetide “beste” wijze van opvóeden” ef “or 
“derwijten?en rde voortdurende pogingen; ‘ömn nis 

aiëdr len úieer “mét 1dezëlve” bekert té maken, _ 

“ok: aan gene zijde des Brhfs, ons nog de gewië- — 
gste diensten Jummen, bewijzen, tot, vermeerde- Á 

as MJG AA 

„elaoree te aasaoer poosiiishas aa oxklibst KEE „ring 



Cis) 
iii “Vâk Onze gelukzaligheid. » Höë mied bij 
ós toeh zullen hebben bekwaam gemäakt ét 
bĳ voortduring miakén, om hen, die’ met otis 
züllen deelen in de- zaligheid des Heéinels, ván 

nat te zijn, door heti op te leiden tot kee 

fis en Gödsvérheerlijking, en hoe gelukkiger 
Wij daarin slagen, zoo veel te gelúkkiger zul 

_Tén wij ons zelven gevoelen bij de bewustheid, 
dat Wij beantwoorden ‘aaf onze heten 
door heil en zegen fondom ons te verspreiden 
en bevorderlijk aan de heiliging van Gods naam 
door zijne gezaligden te zjn (4). in 

Nevens de:theorie van onderwijs en opvoeding 
schijnt mij de beoefening van het schoone in de 
werken der Natuur en de voortbrengselen van 

kunsten en wetenschappen te moeten geplaatst 

worden onder die wetenschappen , welke ons ùí 
de eeuwiglieid. van bijblijvend nut zullen kunnen 

zijn, en daarom hier vooral ook onze behartie 
ging verdienen. e 

AO, | & Het 
(&) Ligtelijk konde ik hier. uitweiden in velerlei minder of - 

meer waarschijnlijke gissingen en bes iegelingen over het nut en 

genoegen, hetwelk de gêzaligden zand: kúnnen genieten ek het 

gebruik het welk zj zullen kuâhen Hákén van hunne ’vér. 
efne Bekwaamheid in Het oplèrden & Önderwijzên vän ânde- 
Fen. Dar daar dit hier mirddér té pas kömt ên tot té groote ite 

voerigheid aanleiding zoude gevén , 'ónthottde ik mij hiërvan &i Véra 

“Wijze âlleen tót somige tooneelen in die Scehen aus dem Gèis | 
terreiche von STILLING. x etri A 
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… Het schoone (z) toch zal wel altijd voor „ons 
Mi eandhen „ook bij het genot der Hemelsche ge- 
lukzaligheid, een voorwerp van. belangstelling 

blijven , „en deszelfs kennis, beschouwing en be- 
oordeeling cen bron van veelvuldig genoegen. 
Want het ligt in onze natuur, dat wij smaak 
hebben in en liefde tot het schoone (a). De 

schoonheden, met. welke wij ons hier heb- 
ben bekend gemaakt in de heerlijkste voort- 

brengselen der Bichtkunst, Welsprekenheid, 

Schilderkunst enz. , of in, de gewrochten der 

Natuur en derzelver treflendste. tooneelen, zul- 

len ons wel eeuwig onvergetelijk blijven. De 

heerlijke woonplaats der gezaligden zal voor 
hen onuitputtelijke nieuwe schatten van schoon- 

heid ontsluiten , en het naauw verband , in het- 

welke het schoone in Natuur en Kunst staat met 
het Zedelijk Schoon , zal ook hier namaals wel 
niet worden opgeheven ‚ daar het in den aard der 

zake gegrond is. | 

De aanvankelijke en voortdurende weten 

schappelijke en wijsgerige beoefening van het 
| schoo— 

(2) Men zie over het schoone en de onderscheidene bepalingen 

en beschrijvingen van hetzelve RrepeL en vaN ALPHEN, Theorie 

der schoone kunsten en wetensch, 1 D, 1 en 2 hoofdst. Bram 

Lessen over de Redekunst, uit het Eng. 2 D, 6e les en 

CALKOEN ° Buryalus, over het schoon. 

s(a) „Verg. de. schoone redevoering van den Hoogl, vAn nii 
ak puleri amore, 

Nt 
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schoone’ lieeft ook zéker én moet altijd blijven 
behouden eene regelregte strekking om ons wij 

zer en beter te, maken. Zij is toch een bij uit- 
nemenheid geschikt middel om ons op te leiden 

tot de bron en eerste oorzaak van al het’ sehoos 

ne. Zij verrijkt onzen geest met een schat van’ 

de: aangenaamste en. nuttigste kundigheden, en 

werkt in ons hart smaak en gevoelv voor het 

schoone, der, deugd. ‚75525 ob dun À 

En hoewel wij hier het schoone niet. zantens 

kunnen gewaarworden , dan door -de - zintuigen 

van’ ons ligchaam, en deze dus “voor -ons zijn 

noodzakelijke „hulpmiddelen om het -schoorie 

waar te nemen en onzen--smaak voor hetzelve 
te vormen en te beschaven ; koewelvde voorts 

brengselen van de schoone kunsten-en weten- 

schappen aan welker beschouwing en beoordee- 
ling=wij ons hier oefenen, ons-niet: mogen vol- 

gen im:het toekomende leven ; hoe wel daar de 

dadelijke beoefening der dela kunsten ‘wel 
niet op dezelfde wijze , als’ hiet „ zal:plaats. heb- 

ben, behoeft dit eenen ander ‚oem reeds meer 

malen aangevoerde of gelijksoortigesredenen (5), 

„ons niet te-doen twijfelen „of „wij vonsohier nas 

maals metde beoefening van: het schoone. zullen 

kunnen bezighouden en vorderingen in” dierwe+ 

tenschap maken, daler as Siadedt 100N 
k | Niet 
6) Verg, het hierboven gangevoerde op bl, 118, 119, 
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„Niet. zonder grond mogen wij ons dus belo= 

ven, dat wij, ook nog in de eeuwigheid, vruch 

ten, zullen, plukken van den, tijd en de, moeite, 
hier door ons besteed aan de regte kennis en 
waardering van het schoone, en van de kun- 
digheden. daarbij door ons opgedaan. 

De Godvruchtige Wijsgeer zal zich niet slechts 
met genoegen herinneren’ de uren, welke hij 

hier wijdde aan de beschouwing van de treffelijk= 

ste gewrochten van Natuur en Kunst, de me- 
nigvuldige schoonheden , welke hij in ‘dezelve 
ontdekte, de kundigheden , welke hij, door 

derzelver aandachtige overweging en naauwkeu= 
rige beoordeeling ,‚ opzamelde ; maar hij zal ook 
in den Hemel zijnen gevormden. smaak telkens 

nieuw voedsel en nieuwe voldoening kunnen 
verschaffen uit hetgeen zich daar schoons en 
heerlijks-aan hem ter “beschouwing zal aanbie- 
den. Telkens zal hij-zich daar door zien opge- 
leid tot Hem, die voor zijne vrienden zulk een 

heerlijk verblijf heeft toebereid en gelegenheid 
vinden, om van de schatten zijner opgezamel- 
de kennis een nuttig gebruik voor zijne mede 
gezaligden te maken, en doorde vorming en 

volmaking van hunnen smaak zijn eigen geluk 
te vergrooten. De kunstenaar, welke hier, 
door theorie en praktijk zijnen zin voorhet 

schoo= 
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sabeonh gelukkig ontwikkelde, en niet, min 
der.dan zijnen smaak, ook zijn. hart Seed 

__voor al wat schoon en, goed is, mag. zich niet 
zonder grond. vleijen dat schoon. hij, Ne al 

tot dadelijke, uitoefening. van, zijne, hest gn 
wel. zijne hier, «a aangeleerde. kundighed len, ‚voor 

hem, zullen blijven een bron,y van veelvuldig ges 

noegen , wanneer hij ket geen hij hier schoons | 

zag of zelf daaxstelde i oneindig zal. zien, over- 
troffen door schoonheden, st „welke. hier neg, geen 

oog gezien, geen oor gehoord. heeft, ‚of, zelfs 
niet in het hart, van eenig, mensch. zijn opgen 
klommen. Ja niet, te ouregt, mogen, wij, ons 

_ voorstellen, ‚dat. bij het meest, genot, zal heb» 
__ben van ‘en zich het meest verlustigen, in, dig 

eeuwige. overeenstemming. tusschen, willen, en - 
doen, deugd en, geluk, het;belang en de pes 
gingen van, allen, welke wij ons, voorstellen, als, 
het hoogste. ideaal. van, ‘zedelijke. schoonheid, 
het welk eens in de. verblijven. der, gezaligdén 
zal worden tot wezenlijkheid, gebragt, die hier 

zijnen smaak voor het schoone het meest heeft 
gevormd en ontwikkeld. oaker obs 

Veelligt mogen Wij verder óók nog ‚telen 

onder die Wetensthappen , “w welke ons ‘ia de 

eeuwigheid nog zullen bijblijven en dienen tot 
kes | ver= nn 
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werteérdering van der gezaligden geluk de 

Wiskunde, Dichtkunde en W elsprekenheid. 

De Wiskunde, namelijk, verkeert omtrent 
grootheden van getal, tijd, afstand, kracht, 
inhoud enz. en vergelijkt die grootheden on- 
derling. Zij kan beschouwd worden als eene 
hulpwetenschap der Natuurkunde, en, uit dit 

oogpunt beschouwd, is er geen twijfel, of hare 
beoefening verdient te worden aanbevolen ook 
met betrekking tot het nut, hetwelk wij daar- 
van in de eeuwigheid kunnen trekken, daar wij , 
zonder haar, geene aanmerkelijke vorderingen. 
in de Natuurkunde kunnen maken. Maar veel- 
ligt verdient zij, ook op zich zelve beschouwd, 
aanbevolen te worden als eene Wetenschap, 
welke ons nog na onzen dood kan bijblijven 
en dienen ter vermeerdering van ons geluk. aa 
Ook in de eeuwigheid toch zullen er zeker on- 
derscheiden grootheden, wel niet van tijd ‚ maar 
toch van afstand, getal , inhoud enz. blijven be- 
staan, en wel als voorwerpen van belang voor 
ons. Zeker zullen wij ons, om dezelve te lec- 

ren kennen en bepalen, wel niet bedienen, van 

die werktuigen, welke ons hier daarbij zoo 

noodzakelijk en van zoo groot eenen dienst zijn : 
mogelijk is het ook, dat wij ons van dezelve 
de noodige kennis kunnen verschaffen , zonder 
dat wij daar bij gebonden zijn aan die verge- 

lij 
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lijkingen en berekeningen, aan welke. wij hier 
gebonden zijn : maar even mogelijk is het toch 

ook, ja zelfs waarschijnlijker, dat wij na on- 
zen dood op dezelfde of gelijksoortige wijze, 
als gedurende ons tegenwoordige leven ons met 
de grootheden, welke voor ons van belang 

zullen zijn, zullen moeten bezig houden en 

zullen moeten althans kunnen bekend maken 
door vergelijking en berekening. Mogelijk is 
het dus ook, ja niet van waarschijnlijkheid ont 
bloot, dat de kundigheden, welke wij ons door 
de beoefening der Wiskunde hier hebben eigen 
gemaakt, ons, niet slechts ter bevordering on- 
zer Natuurkundige kennis, maar ook in andere 

opzigten te stade komen in het toekomstige le- 

ven; dat zij ons daar, door derzelver voortge- 

zette aank weeking , nuttige en aangename bezig 

heid verschaffen; dat wij ef ook onze mede- 
gezaligden mede zullen kunuen dienen en dat 
zij zoo blijven medewerken tot vermeerdering 
van ons geluk. Ja veelligt bewijst de Wis- 
kunde ons eenmaal nog ongekende en hoogst- 
belangrijke diensten , wanneer wij in een vol= 

gend leven meer kennis aan en uitgebreider 
overzigt van de onmetelijke ruimte der Schep- 

ping verkrijgen, dan waar voor wij thans, meer 
beperkt in ons verstand en gebonden a aan plaats 

en tijd vatbaar zijn. zh 
| ‚Ân 
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kadar 

pr Q Men zie hierover Bram Lessen over de „Redekunst; 

& D. bl, 66 volgg. en 5 D. BL 64 volgg. en Bramer en VAN, 
Arrnen, Theorie enz, 1 D. bl. 5o vólggr ver Hi AI 

hi 0) Cf, Grenmm: Zsagoge in erudit, univers, P, 1 $ 197, 



(153 ) 
owij hie schriftelijk of mondeling gebruiker (€). 
zeker, zullen echter de gezaligden elkarderen 
onderling hupne gedachten en gevoelens mede 
deelen; zeker zullen zij. daartoe zich moeten 

bedienen van eenig hulpmiddel, daar in aan on 
ze tegenwoordige talen gelijk, dat het de ge» 

dachten en. gevoelens, uitdrukt en in het vers 

_ stand en hart van anderen overstort, . Hunne 

taal, of welken andereri’‘naam men’ ‘dan ook 
moge geven aan het hulpmidden , door het wel- 
ke’ zij" zich ‘onderling mededeelen , zullen zi 
zeker gebruiken „ om elkanders nut en ‘genoe= 
gen’ op de beste wijze te bevorderen.  Hebbeú 

mt Dichtkunde en Welsprekenheid daartoe’hier 
teren veelvermogenden invloed; hebben zij, wel 
__ gebruikt, een groot vermogen. en eene ‘bijzon 

dere geschüktheid tot het uitdrukken en inboes 

zemen van Godverhieerlijkende gevoelens en ges 
zindheden (7) met “waarschijnlijkheid mogen 

Wij dan zeker vaststellen, dat; ook in een vole 

ee leven’, de beoéfening dezer beide Weten= 

Meppen k iemen zake geheel anders gewij= 

— 20. bald: zigd} 
46 Bekend is het hoe veel er door de Kerkvaders en 
schoelsche Godgeleerden is getwist en geschreven over de taal 
der Engelen en Hemellingen, Cf Ode de Angelis. 

_ … £f). De Bijbel legt dan ook op verscheidene. bekende plaat 
gen den gezaligden liederen en lofspraken in den mond om 

kichzelven en elkanderen optewekken tot verheerlijking van God 

En den Zaligmaker, 

, 

8 
3 
ü hd 
8 se 
4 

| á 
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kigd, dan op “deze aardez voor de gelukkige 
bewoners des ‘Hemels een “voorwerp vaú” be= 
langstelling zal blijven: niet alléen in “zoo ver= 

Pe zij” dot óns als middelen’ zijn gebrukt ter 

vorming van’ onzen” smaak’ voor’ het schoone, 

maar ook in zoo verre men’ haar ‘zal waardig 

keuren eene voor tdurende’ linie | 
5 us 0 
Aiel er be in het genoegen, het hat 

ons de „Dichtkunde en … Welsprekenheid. hier 

veroorzaken, en ‚den indruk „dien zij. op, ons 
maken, a moge. zijn, het „welk. ten aller- 

naauwste sean met. onze tegenwoordige 

zinnelijke, natuur; zijn. echter, beide, dat;genoe- 
gen en die uitwerking. niet van zulk eenen zin= 

nelijken aard, dat zij noodzakelijk.zouden Oe 

ten ‘ophouden met het wegvallen van’ ons gro 

ver. stoffelijk ligchaam, „Integendeel wij kunnen 
ons. zelfs een: zuiver. geestelijk „wezen voorstel— 

len „ vermaakt, onderwezen getroffen ‚en over 

reed door eene gepaste en treffende. mededee 

ling van denkbeelden engevoelens: en‚-wie, zal 
ons: zeggen, hoe vele overeenkomst „het ont 

vangen en, onderling mededeelen, van, denkbeel- 

den «en gevoelens. zal hebben metde wijze „op 
welke dit tegenwoordig geschiedt, dan, wan= 

neer ‘eenmaal onze’ ziel ‘met ‘een verheerlijkt 
ligchaam, zal worden voorzien ? In hoe vele 

dies 4 ops 
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opzigten kunnen dus: Dichtkunde en-Welspres 

kenheid “eenmaal ‘den-Christelijken Dichteren 

Redenaar van dienst” zijn “ter verhooging “van 

zijne gelukzaligheid» Wanneer de eerste, op de 

‘heerlijkste wijze, ‘den lof: van God en den’ Verz 

losser , de heerlijkheid der ‘Schepping: of de uit- 

nemende. waarder-der „Hemelsche gelukzaligheid 

bezingt; „wanneer, de. Jaatste aan. zijne „medeges 

zaligden zijne, kennis mededeelt, de deugd | krach. 

tg, aanbeveelt en opwekt tot nuttige wer kzaam- 

heid, hoe zeer: kunnen zij: hier; door „ ook: voor 

zichzelven, de vreugde „des Hemels vergrooten, 

…_Eindelz Dik, nog iéts; met eeu woord, over-die 

Wetenschappen, van welke: het, mij minder of 
meerder duidelijk: er zeker schijnt te blijken; 

dat zij hier niet’ door öns kunnen worden bez 
oefend met het uitzigt, dat zij ons in de eend 

wigtieid züllen “bijblijven en in den’ Hemel otis 
geluk helpen’ volmaken. 

…_ Ik meene onder deze klasse te moeten bren 

gen; alle die W etenschappen ‚ welke zich geheel 
en, alleen bepalen ; tot voorwerpen, „die, rd 

waarschijnlijk of noodzakelijk met onzen dâod 
geheel moeten ophouden van eenig “bel. ang voor 
ons te zijn. Blijkbaar is het toch, dat zulke 
Wetenschappen door ons in de eeuwigheid niet 
zullen” of kunnên_ worden beoefend, velle ons 

5 zouden 
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zouden bezig houden met voórwerpen. voór ons 

van geen aanbelang, @n-dat de skundigheden:, 
hier bij derzêlver ‘beoefening aangeleerd, of. noë 
aanteleeren; niet kunneu strekken, om ons na- 

der. te brengen. aan onze bestemming ‘en onstê 
doen toenemen in geluk. 

En in de eerste plaats schijnen mij zekef 
Onder deze klasse van Wetenschappen te moe 

ten worden geteld de Tydrekenkunde en. Oud- 
“heidkunde, in zoo verre tamelijk dezelve niet 
‘worden beoefend als hulpwetenschappen der Ge- 
schiedenis, maar als wetenscháppen op zich zel= 

ven. Zeker schijnt het mij toch, dat de tid 
en deszelfs berekening in” de eeuwigheid niet 
meer zal kunnen zijn een voorwerp van belang- 

stelling: en niet minder zeker. schijnt het mij 
ook, dat al die voorwerpen, uit vroeger eeu 

„wen tot ons overgekomen, met welker be- 

schrijving , rangschikking, beoordeeling en ver- 
zameling zich hier de Oudheidkundige bezig 

houdt, op welk eenen hoogen prijs hier ook 
door velen geschat en hoezeer ook opgewogen 
tegen goud, in den Hemel niet meer zullen 

worden beschouwd als van eenige waarde op 
zich zelve (4). 6 

| _In 

(zg) Hierbij verdient te worden nagelezen de Se Scene zit de 
straks aangehaalde Scenen aus dem Geïsterrciche van Sriuuing 
1 Th, 
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‚dn de tweede plaats schijnt mij hiet ‘te rhoè- 
ii volgen de Geneeskundé met hare: hulpwel 

tenschappen; als Scheikinde ; Kruidkunde;, Onti 

deedkunde enz; im zoo verre dezelve ; name= 

dijk, niet als gedeeltén der Natuurkunde worden 
beschouwd ‘en beoefend, maar alleen mere 

‚ rhet een geneeskundig doel 

Daar de Geneeskunde zich toch schil be. 
zig houdt met het voorkomen of genézén van 
ziektén en kwalen, kan “dezelve, hoëveel wij 

ook” aan haar in dit tegenwoordige leven te 
danken hebben, niet meer van belang geacht 
worden in een volgend leven, in het welke 

men van alle ziekten en eht voBt gb 
zal bevrijd zijn. | 

“Ook de Regtsgeleerdheid en i de aatiwerwândte 
inbe schijnen mij verder niet té kut 

nen worden geteld onder dezulke, welkér be: 
oefening wij ook daârom van belarië hoet 

Khen om: dat de door dezelve verktegcht 

kundigheden ons aân getie zijde van- het graf 
kunnen blijven dienen tot vermeerdering van 
ons geluk. Immers in: zoo- verre zij niet als 
een gedeelte der zedelijke en afgetrokken Wijs= 
geerte worden Deoëtend (h), maar alleen’ behar- 

zee tigd 

4) “Ook het Regt der Natuur,-bij voorbeeld; hóe amauw vok 
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tigd met het doel ‚om zich bekend te mnakentnet 
hetgeen’ in-den volsten en eigenlijksten zin regt 
is (é) en in staat te stellen tot deszelfs handha= 

ving én «bevordering met betrekking tot bijt 
zondere personen en geheele Maatschappijen. — 
De handhaving en bfkolitsties vaù het regt 

toch zal onder de zaligen geheel ophouden nood- 

zakelijk te zijn; daar in hunne gelukkige Maat- 

schappij alle, door de zuiverste en vurigste 
liefde tot God en de deugd. gedreven, „hunne 

pligten jegens elkanderen: volkomen en gewil+ 
lig zullen betrachten. De Regtsgeleerdheid zal 
dus even min, alsde Geneeskunde in den toe- 
komstigen. gelukstaat noodig zijn, of van eenig 

belang kunnen worden geacht. 

„Uit sommige, plaatsen der. Heilige Schriften 
(%). schijnt te: blijken, dat er balen de gezaz 
ligden niet alleen verschillende trappen van ge. 
luk, maar ook van eer-en aanzien en invloed 

op anderen zullen plaats hebben, zoo dater 

onder hen ook: zullen gevonden worden, wel- 
ken 

aan de Zedekunde verbonden; kan als eene van haar in vele op= 

zigten onderscheidene Wetenschap worden beschouwd en behan» 

deld. C£ Postel Gere jurispr. nat. $ 298 & 5o1, edi 

tertia, ) 

RN | UR 

6) Cff. Pestel, 1, 1,6 262 et Gesnerr, Fsagoge, P. II,6 1222, 

Sky Matth! XIK,'28 Lue XXII; 29,30. ‘a Tik, IV, 12, 
Openb. II, zn, 
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ken ‘het, bestuur over anderer zal worden toes 

vertrouwd, et wanebieenrmdt JOL viikd 

„In hoevver deze, al: of niet, eenig nut” zoû= 

jan Kurinen-» trekken van de beoefening der 

Staatkunde (l)-en:de kundigheden. daarbij door 
hen aangeleerd, wage, ik. niette bepalen ofte 

gissen, Ook „schoon mem aannemes” trouwens 

dat-de-bedoelde plaatsen ‘der Heilige Schrift in 

der -dáad.‘deeren-,’ dat er sonder de! gezäligden 

zullen „zijn, -die “tot Regenten en. Bestuurders 

over-anderen zullen worden: gesteld (77); zijn eù 
blijvende aard van hun bestuur, de: regelen, 
naar: en der wijzesvop welke het door hen zal 
worden gevoerd; ons:-te zeer <onbekend; dan 
dat wij. op eenigen grond,zonden!  kunnèn :gisa 
sen, veel min vaststellen ‚an ‚hoe-ver,'de-beoe- 

fening. eener gezonde Staatkunde ;>-zoovdls ‘díe 
op.deze: aarde ‚gedurende ons- tegenwoordig de= 
ven, ‚van. veelvuldigen dienst 19, hub zouderkun= 

r 

nente, pasokOmel;;doa. tad fid. no Cs rohrow » 

“Wat eindelijk”d eT kann olesren dok: om- 

trent deze ‘Weterischap. durf ile: nóch bepalèn3 

noch-gissen; van welk nut hare beoefening” ‘en 

de kundigheden;swelkerzij-ons verschaft ; det 

5e 
(4) CH Pestel, L L 6, 535. 

(md) Verg. HerincA, Werhand. over de Koningl, waardige 

heid van Ju C, de de 7, dense + vanhet a 

nootsch, voor 1797, blr197 Nolgemor AocsoorsD Asrai te 
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gezaligderr val „ofniet zouden kunnen zijn en 
blijven tot vermeerdering van hun geluk, daar 
het. mij. toeschijnt, dat er niets met eenige ze- 

kerheid kan worden. bepaald aangaande de wij. 
ze, op welke: zij aan elkanderen hunne ge- 

dachten, verkregene kennis en gevoelens zullen 

mede. deelen, En, schoon men ook, met den 
Hoogleeraar. HerINGA (rn) van gevoelen mogt 

zijn, «-dat-mmen zonder tot de beuzelarijen der 

« vroegere Sehoolgeleerden te vervallen, kan 

« meenen, dat de bewoners van den Hemel el= 
« kanderen door- middel van eene taal: hunne 

«-gedachteri. mede deelen , moeten wij echter „» 

gelijk: de zelfde Hoogleeraar er ook bijvoegt, 
«in deze taal eene-veel grootere volmaaktheid 

« veronderstellen, dan in die der menschen’: naar 

«de bewoners van den Hemel juister denken, 
w uitgebreider kennis hebben , het onderling ééns 

«:zijm, en: door vreemden invloed niet gestoord 
« worden :» en bij het gebruik of tot het aän= 
leeren, van-zulk: eene taal: kunnen wij toch van 

onze. hier aangeleerde, taalkunde „ niet-met veel 
waarschijnlijkheid , ten minste met geene zeker= 

heid , berekenen. veel nut te zullen trekken. 

€ 
eme, À 

ar Werhand,' over de rmebten's in de nieuwe Verhand, van 

Bet Haagsch Genootsch. voor. ie bl zg 
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W.. de aanbeveling van: kennis en wetenschap; 
gelijk « ik veronderstelle , het hoofddoel - van 
het Zeeuwsche Genootschap bij -de uitschrijz 
ving van de behandelde Prijsvraag ; zij was 

ook mijne hoofdbedoeling bij derzelver beant- 

woording. Ongepast zal het, dus niemand kune 
nen achten, dat ik op het boven bereder 
neerde ten besluite een kort, woord laat volgen 
ter: aanprijzing van de Wetenschappen en het 
aanleeren van kundigheden door derzelver ĳve- 
rige beoefening , naar aanleiding van het behan- 
delde. 

„Buiten twijfel den verdienen die Wetenschap- 
‚pen. onze hoogste achting en besteden wij one 

zen tijd op de nuttigste wijze aan het verza- 
melen van zulke kundigheden , welke het meest 
kunnen dienen om ons eeuwig geluk te bevor- 
deren, door ons, ook nog na onzen. dood. bij 
KOT 24, | te 
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te blijven en mede te werken ter verhooging 
onzer gelukzaligheid. 

In vele opzigten toch zijn die Wetenschap- 
pen en kundigheden ook voor ons tegenwoor-_ 
dig leven en, Kr zdér Burgerlijke. Maat- 

KE van het hoogste aanbelang. Uit dit 
oogpunt beschouwd verdienen zij geene minde- 

re aanbeveling, dan die, welker gnd 

zich alleen tot ons tegenwoordig aanwezen, be 

paalt, Wat sderzelvér invloed vopsrde sbormifig 
en” vóorbereiding van onzen Geest voor: eet, toe- 
komend leven betreft, obehoeveri zij vook wel 
voor geene” ‘anderé achter ‘te staan) rv oai 

De belooning welke wij ons’doof “derzelver 
Behoorlijke Gofieraing” ten nutte van onze mez 
deimensclien kunnen verwerven’ in de’ toekomst, 

js niet minder känlokkelijk, dan die“ welke wij 

hogen verwachten op, het nuttig gebruik, het- 

ek wij, bier van. andère Wetenschappen. en 

ne, maken: en boven’ allé de overige 
zer haas dit tot aanbeveling , dat zij ons C ook 

“dan noe” iet’: allen” ‘stof tot’ bezigtieid, maar 
de Kariicaljke ‘dawinst” van “genoegen” “en 
Berk zullefi kumet verschaften ) wanneer wij 

tot éen ane léven zullen zijn bd jama 

hekerhgnne * la gon 00 aa0 TOOh met 

ef AC éd 
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„Niemand; sdie-éenigzins’geleetd beeft de!dins 

gen naar derzelver wezenlijke en. blijvende, waars 
de bedachtzaam te schatten, kan er een oDgen- 

blik ‘aan twijfelen. of eene overweging ‘van 200 
veel aanb vcldng. verdient de ‘aandacht van ‘elkeÂ 

hoogschiatje er° en ‘beoefenaar “dé werschappi, 

moet elk’ voor’ zich, Elve. & aanspöten om Sieh 

met vlijt óp’ eeuwig blijve ide” Kufidigtiëden“h 

Wetenscliappbn toételef gen én’ “hen ‘tof “dezek 

ve ‘optel iden, wier’ o opvoeding Kun’ is töevern 

hee dg wetdnss HOM 

kn “Kialen gien òfis Taoka ib ditdnleeer 
wezenlijken dienst’ ‘Bewijzen, dân watte êer “Wij 
‘ons. verrijken fiét scnätten van bfdts eh’ BE 

tenscliap’ welke éeuwig? eén” gedeelt” van Óf- 

‘zen rijkdom” züllde Kunnen “uitmaken; én hét 
geläk der ónze künten: wij niet böter” behräf 

tige, dan doór hen” van even“ zulké’ sclrätten te 
“voorzien.” Bij de*beoefeuing ‚de getrouwe 'bé- | 

“oefening var’ Christelijk geloöf’ en Christelijke | 

“deusd, blijve ons dan dok steeds” voor: ons)én 
„de beranp bij uitstek “belangrijk” en een Voór SEP 
van de ‘hoogste achting de bedeferig. vin rd 
ek CN ACR htt 

_ke\ Vetenscl; äppen en Hét verkrijgen van Zil 
ed id BRAL Lef ip EUR 

ke kund) ighetten, Yan welke, Wij ons, óp 8 goê- 
ee ree php te} er 08 A A ft | ks 

ronden „kunnen, beloven dat zij. ook in 
shu d Smolsosd Ours vi 

nen she sig leven, den. meesten invloed nk eh 
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ten hebben en ‘behouden op de Een ôn- 

zer zaligheid. | | 

_Om van deze Wetenschappen in dit leven niet 

alleen, maar ook in het volgende, het meeste 
nut te trekken ‚ishet van belang, dat wij der- 

zelver beoefening die rigting geven, door welke 
wij ons, op de in deze verhandeling gelegde 
gronden, mogen beloven, dat zij ons in de eeu 
wigheid het meest bijblijvend nut zullen knn- 
nen aanbrengen. 

Dat kan men doen door die Wetenschappen, 
voor zoo ver zij daartoe geschikt zijn, te be- 

oefenen als hulpmiddelen ter vermeerdering van 
onze kennis van God en Zijne dienst, of althans 
bij voorkeur zijnen tijd en vlijt te besteden 
aan die gedeelten derzelve, welke de meeste 

blijvende waarde moeten worden geacht te be- 
zitten, en haar steeds te beoefenen met het uit- 

zigt op een toekomstig leven en deszelfs za- 
„ligheid: en dat kan niet alleen dienen, om 

ons van dezelve het meeste nut te doen heb— 

ben in dit en het toekomstig leven: maar 

het verdient ook daarom te worden aanbe- 

_volen, om dat het niet kan missen eenen zeer 

gunstigen invloed te hebben op onze hoog- 

schatting voor en ĳverige beoefening van de 
Wetenschappen. Het kan toch-niet anders, of 

ki het 
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of het moet ‘onze hoogathting voor: dezelve aans 

vuren „wanneer wij gedurig bedenkeni;: dat-de 
kundigheden, welke wij aanleeren, niet, slechts 

vam voorbijgaand, maar van. eeuwigdurend: bes 

lang zijn, en dat doel ons bestendig. bij, onze 

pogingen. bestuurt, om. eeuwige aanwinst yvan 
de, Wetenschappen te mogen trekken. IJ verig 

moet het-ons maken in onze, behartiging van 
dezelve,. meer , dan: eenige andere; drangreden,, 
wanneer. wij het gedurig. voor oogen houden, 
en. onze studiën daar henen rigten, de wij miet 

slechts hier reeds. ondervinden , dat zij ons. ger 

durig, opleidt tot, God en Zijne dienst, maar 
ook het. uitzigt op, door hun eindeloos. woort 
duren, boven alles belangrijke, voordeelen, ons 
gedurig aanvuurt met nieuwen moed, Zoo het 

toch eene zoo krachtige, als edele drijfveer Is 

voor den geleerden en den verdienstelijken: ber 
oefenaar der Wetenschappen, dat hij zich, door 
zijne wetenschappelijke oefeningen:, vruchten 
verzamelt, welker genot hem nog. tot in, zijn 

nen. hoogsten ouderdom zal kunnen streelens. j je 

dat zijne kundigheden hem, ook nog, na zijnen 
dood, voortdur vende achting zullen doen genieten, 
‚zoo dat hij blijve leven in, het aandenken en. in 
de hoogachting van alle, die, kennis en bescha- 
ving, eenigzins weten. te schatten, dan zeker is 
‘het niet minder. eene Z00 anilde: als, vert. 
as a mo 
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amogende aanbeveling der Wetenschappen; dat 

ahen- zich bij derzelver beoefening: streelt-met 
de-hoop en-verwachting, dat zij onze heerlijk- 

heid en zaligheid’ eeuwig ti ord on Det 
pen’ vergroten: lik 

Rl Overdrijving intusschen 5 en wier zeef wee 

lijke overdrijving van onze ‘hoogachting | voor 
die Wetenschappen, van welke ° wij ons, op 
goede gronden, niogeti “belóven, dat zij ons in 
de eeuwigheid züllen- bijblijven. en ‘dienen tot 
‘verhooging der zaligheid, welke “in dezelve zal 

worden genoten, ‘zoutte ‘het’ zijn , wanneer wij 
zouden meenen, dat geene andere; dan. deze on= 

ze’ behartiging ‘zóuden verdienen. “Gelijk er 

toch pligten' zijn, welke wij valleén in dit Teven 
Kunnen betrachten , zoo zi ĳn er ook Wetenschap 
A ‚ welke elite voor ‘dit leven dienén, eh 

welke wij met geen meerder regt, dan deze 
pligten, zouden verzuimen. Niet allen zouden 
zich’ dus, bij uitsluiting, als het doel van hun- 
ne hetekensijperste bemoeijingén en letter 
‘oefeningen, kunnen voorstellen het verkrijgeh 

‘van zulke kundigheden, welke met het over- 

_gaan tot gene zijde van het graf, om daar ver- 
‘der door hen “te: worden volmaakt en zoo kun 
„geluk te voltooijen , dan ter aaniriefkelijken à He- 
rdeele van de menschelijke MäâtsChappij eni be 

Ta 

Jan efitop. deze vaatdes se5o zobrfiat dels Jad 

zont 5 8 Daar 
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„Daar calle Wetenschappen. niet op zichzelve, 

staan; maar ten naauwste-aanvelkamnderen vers 

bonden en, väls door eenen gemeenen band, van: 

bloedverwantschap „en “betrekking „ vereenigd 

zijn (0): kan ook «het verwaarloozen vande 

eene geene andere dan zeer schadelijke, geren 
gen voor” de ‘andere hebben: ba f HOLN 

En, het geen vooral in Aantierking danken 

te worden genomen, het is er zeer ver van af, 

dat die Wetenschappen, van welke wij ons op 
geene goede en zekere ‚gronden kunnen belo- 

ven, dat zij ons in, de ‘eeuwigheid zullen bijblij- 
ven, als voorwerpen, onzer behartiging en. be 

langstelling. ter, vermeerdering van ons geluk, 

ons daarom geheel van geenen dienst zouden 

kunnen zijn ter vergrooting van onze zaligheid 

in de eeuwigheid. Geene wordt er. toch onder 

deze gevonden, of zij kan medewerken ter on- 
zer voorbereiding. voor de eeuwigheid, door de 
vorming en beschaving van- onzen smaak, en 

ons, oordeel. Aanmerkelijke, diensten Kunnen 

te ‘stellen. tot kiek dalrsgen: van eenen n. goeden 

schat van, belooning. tegen het toekomstige, 5 
eeu— 

(0). Zoo waar , als bekend is ; tiet schoone gezegde van Cicero 

Orat. pro Archia, Cap. TI, ‚ Omnes artes, quae ad Jùumá- 
nitatem Belrdudst dabehs „guoddam: commune vinou lams 
B quasi cognatione quadam inter se eontinentur” 

_ 
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genwige “leven. De Geneeskeer , > bij -vóor- 

beeld; welke zich, met inspanning van alle zijs 
úe vermogens, oefent om zich de - kundighe- 
den ‚noodig tot zijn heilzaam beroep, eigen te 
maken; ten einde zich van slezelve te bedie= 

nen, tot heil zijner lijdende medemenschen, mag 
zich gewis met het hoogste regt vleijen, dat 

de dank der door hem geredden en de goed 

keuring van God hem zullen volgen. in het toe- 
komstig leven en hem daar de zaligste vruchten 

doen. plukken van zijnen welbesteeden tijd ‘en 
vlijt. En zou, het, ook nog in de eeuwigheid 

niet nog tot verhooging van het heil van den 
Christelijken Regtsgeleerden strekken, dat hij 
zich op de kennis en de handhaving van het 

regt heeft toegelegd, om de goede orde en vei- 
| ligheid : in de Maatschappij te verzekeren, ver- 
drukten bij te staan, weduwen en wezen te 

beschermen? Zeker, schoon de Geneeskunde 

en Regtsgeleerdheid al geene plaats mogen be- 
slaan onder die Wetenschappen, welke, ook 

nog aan gene zijde van het graf ‚ zullen kunnen 

‘worden beoefend, wie zich, uit Christelijke be- 

ginselen, aan derzelver beoefening toewijdt, zal 
zijnen loon niet missen. Gelijk hij hier een sie- 

raad en een zegen is voor de menschelijke Maat- 
schappij en ten hoogste verdient aller dankbare 
achting en toegenegenheid, zoo zal hij ook ik 



ker eenmaal eene. aanzienlijke plaats beslaan on= 

der de gezaligden; Eene milde bron en steeds 
voortdurende stoffe van blijdschap zal. het voor 

_ hem zijn, dat. hij zich door zijne letteroefenin= 

gen heeft in: staat gesteldom hier op deze aars 

de heil en. zegen rondom zich te, verbreiden; 

en dat hij met: dat doel hier zijnen tijden zijne 
vermogensaan dezelve heeft besteed. De schant 

delijksté en buitensporigste dwaasheid zoude het 
dus. zijn, eenige wetenschap daarom te verach- 

ten „ om ‚dat wij ons van haar geenen dienst 
voor„de , eeuwigheid. kunnen beloven, uit dat 

oogpunt beschouwd, uit het welke wij de We- 
tenschappen hebben beschouwd in deze verhan- 
deling , schoon zij in vele opzigten van den uit- 
gebreidsten‘dienst kan zijn voor ons tegenwoordig 

leven; en ons ook in het volgend leven het uitzigt 

ge op eenen zeer ruimen oogst van zaligheid. 

Doch wijsheid mogen wij het ook weder aan 
de andere zijde achten, zelfs aan de beoefening 
van de alleen voor dit leven bestemde Weten- 

| schappen zulk eene rigting te geven, dat wij 
mogen ‘kunnen hopen, dat van den schat van 
kundigheden, dien wij ons daarbij verzamelen, 

ons ten minste eenig, of wel het grootste ge= 
‚_deelte zal kunnen bijblijven tot verhooging van 
onze zaligheid in den Hemel. Zeker toch kan 
NE 20. dit 
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dit zonder nâdeel voor deze Wetenschappen: ex 
ten ‘aanmerkelijken voordeele van derzelver be= 

oefenaars geschieden. Om mij nog eens van 
dezelfde voorbeelden te bedienen. De Genees- 
kundige kan onderscheidene vakken der Weten- 

schap, aan welke hij zich toewijdt, zonder na 
deel voor de andere, of voor zijne praktijk scha 

delijke opoffering van tĳd, zoo beoefenen, dat 
hij zich gedurig ziet opgeleid tot die erkentenis 
en bewondering van de wijsheid, magt en goed 

heid van den Schepper aller dingen, dat. hij 
meer en meer toeneme in de kenmis- van de 
heerlijke werken der Natuur en de nasporing 
harer geheimen. Grooter pronkstuk toch levert 
gewis de gansche aardsche schepping niet op; 
dan het menschelijke ligchaam: zich met des 
zelfs leden en derzelver werking bekend te ma= 
ken behoort gere der voornaamste zorgen’ van 
den Geneesheer te zijn; daartoe moet hem-de 
studie derOntleedkunde, Ziektekunde enz. die- 
nen: en waarom: zou hij bij dezelve niet tevens 

kunnen opmerken de wijsheid en goedheid van 
den, Schepper. en Vader der menschen, blijk | 
baar. in. den -konstigen bouw en de heerlijke 
zamenstelling van ‚het menschelijk, ligchaam?2 — 
Is het niet van belang voor hem den loop der — 
Natuo: tot onderbouding en varmiees dening: van — 

| het 
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__ ket menschelijk geslacht te kennenven: gade te 

slaan? En waarom zou hij niet tevens, bij de 
pogingen en waarnemingen daartoe door hem 
gedaan’, «de Goddelijke orde, in dieú loop-der 
Natuur zoo zigtbaar:(p) kunnen, opmerken, en 
bewonderen? kan-niet de ‘Geneesheer, bij het 
nasporen-van de ‘krachten der kruiden «en vers 

_dere geneesmiddelen ; door scheikundige en dodr 
andere ‘proefnemingen, «zonder: tijdverzuim of 

eenig-ander nadeel, tevens lettenop de, wijst 
heid. en ‘goedheid ‘van. Hem ‘die zulke, krache 
ten inde geneesmiddelen. heeft gelégd, en daare 

door schier. tegenelke ziekte eene. heilzamê 
artsenij heeft daargesteld? Ja gewis, in plaats 

van eenige ‚schade. toe -te brengen -áan zijne 

studie of praktijk, zal het op-beide den voorr 
deeligsten invloed hebben ‚-wantieer „de Genees: 
heer, zich vlijtig. oefenende in zijn vak. en alles 
wat tot hetzelve behoort, zich daardoor. tevens 

_ zoekt te vergaderen eenen. schat. vans, hem: ook 

an de eeuwigheid, bijblij, vende, okumdigheden.r 

Dit zal-trouwens. zijne. vlijt, en vzijne naspor 
ringen dubbel. beloonen, en heme-z00 “gedurig 
bij. dezelve «aanvuren ;-terwijl.het-liem -däarenr 
boven zal vervullen met; zuike gevoelens enger 

is ger moltsdoe obu rid onion zisb 

(p-) Men zie hier over het schoone werk van SOLER ‘ovér 

de Goddelijke order ii dè verander! svân het merschelijk 
‚geslacht, uit het Hoogd, in 4 deelen, 



( 172 ) 

zindheden welke hem steeds zullen doen te werk 
gaan met die meewarigheid , omzigtigheid en 
getrouwheid, ‘bij de, uitoefening van zijn eer- 
waardig beroep, welke hem niet alleen tot den 

helper maar. ook tot den” vriend der zieken 
maken, en bij kunde en bekwaamheid het voor- 

naamste sieraad zijn van den Arts. En wat 

den Regtsgeleerden betreft; zal hij niet zoo veel 

te meer bekwaam en getrouw zijn in de ‘hand- 

having van regt en billijkheid, in het bescher= 
men der onderdrukten en wat verder den bra= 

ven Regtsgeleerden tot eenen zegen voor «de 

Maatschappij maakt, naar mate ‘hij zich meer 
oefent in de wijsgerige kennis der menschelijke 
nature ‚hare aangeborene regten ;-driften; nei+ 

gingen en verkeerdheden? Staat niet het Ná- 
tuurregt in zulk een naauw verband met de 

wijsgerige Zedekunde, dat ook: de: laastgemel. 

de ‘wetenschap voor den Regtsgeleerden van 

het hoogste belang moet worden geacht? En 

welke’ gewigtige diensten kan hij van de theo- 

rie-en praktijk der Welsprekenheid: verwach 
ten? Ook voor den Regtsgeleerden is dus over= 

vloedige gelegenheid, om aan: zijne letteroefe- 
ningen zulk eene rigting te. geven; dat hij zich 
door dezelve Ee schatten van kennis 

WREZAMREIE Scan dd | 

„Eindelt ijk, daarver niet weinigen zijn in se 
men 
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menschelijké ‘Maatschappij ‚ die „zich eenige. Wee 
tenschap-'kiezen ter. beoefening ‚-niet uit. hoof 

de -van-hun’ beroep! ofovan kuinensstand;maar 

meer “tot ‘uitspânning «en vermaak; vof “tot/ver= 
poozing van de gewoone bezigheden van hun be= 
roep; verdient hier ook mog eene plaats’ de aan= 
beveling, om, zoo ver ónze aanleg en overige 
verkregene  kundigheden dit” toelaten , „ons bij 

voorkeur bij zulke Wetenschappew te-bepalens 
welke “ons ookin” de: eeuwigheid» van ‘bijblij= 
vend nut kunnen zijn. Uit hoofde vans ons hes 

roepen” onzen‘ stand» inde Maatschappij zijn 
wij niet zelden gebonden aan:eemg>vaktvan 
studie, hetwelk ons in de eeuwigheid minder 

rijke en bijblijvende vruchten belooft, en, wij 
moeten ons dit dan buiten twijfel getroosten 

uit gehoorzaamheid aa God, die ons in onzen 
werkkring’ geplaatst heeft „erdoor Zijne Voor- 

zienigheid ons onzen stand heeft aangewezen. 

Doch meerdere vrijheid hebben wij met opzigt 

tot onze Wetenschappelijke oefeningen, met 
welke wij meer ons vermaak en onze verpoo- 

zing van andere bezigheden bedoelen. In de 
keuze van dezelve mogen wij dus niet alleen 

ons rigten naar het meerdere nut, het welke 

wij ons van dezelve op den duur mogen belo- 

ven tot vermeerdering van ons geluk in de eeu- 
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wigheid ‚maar wij behooren dit zelfs te beschou= 

sven als: onzen “pligt. Boven alles toch’ moet 
ons ons eeuwig belang op het hart wegen: en 
gelukkig wij, zoo wij niet alleen de bezighe= 
den «van ons beroep en de oefeningen daartoe 

behoorende ‚, maar ook onze uitspanningen en de 
Wetenschappen, welke wij ter. bevordering van 
pus, tijdelijk ‘genoegen beoefenen —aan hetzelve 
dienstbaar maken. — Dan zal ons gansche le- 
ven op deze aarde.-voorbereiding voor een be- 
ter leven zijn, en wij zullen eenmaâl de rijk= 
ste: en; schoonste vruchten pen van onzen 
eren tirdd zen 

Ziwsrnevi: 

TO elinsen atten scientia ne 

ado: moriuo quidemn eripiëtur. 



TWEEDE 

ANTWOORD 

OP DE | 

Ee 

Js er grond om te gelooven, dat de in dit 
leven beoeffende wetenschappen tot vermeer- 

dering wan den gelukstaat der gezaligden 

zullen kunnen dienen? Zoo ja; welke zijn 

dan die wetenschappen, waarop de mensch, 

naast de kernis van God en zijne dienst, 

zich in dit leven behoort toeteleggen, om 

van derzelver, aanvankelijke kennis ook aan 

gene zijde des grafs de zaligste gevolgen 

te kunnen hopen? 

DOOR 

W. PAPE, 
Predikant bij de Nederd, Herv. Gemeente te Heusden, 

onder de Zinspreuk: 

Felicem == qui ista jam novit. 

Aan welken de Zilveren Eerprijs, door het 
ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN, 

‚ den 21 Mei 1828 is toegewezen. 
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H. is eene opmerking, welker waarheid; 
door eene dagelijksche ervaring bevestigd wordt, 
dat dingen, waar van wij weinig weten , of wier 
kennis voor ons met eene ondoordringbare duister 

nis bedekt is, onze aandacht doorgaans het sterk= 
ste tot zich trekken, en de meest geliefkoosde 
onderwerpen onzer bespiegeling uitmaken. (a) 

Zonder de onderscheidene redenen te willen 
aanvoeren, welke hier van zouden kunnen wor= 

1. | „derden 

(a) » Het duistere van het gene na dit leven plaats zal grijpen , 
p oefent zoo veel invloed op ons uit, dat het door de onzekere vers 

» wachting der toekomende digen, onze ziel aanhoudend tusschen — 

» hoop, en vrees doet slingeren,” Zie D,. WurransAcH, in het 
Antwoord op de Vi raag : over de gevoelens der oude Wijsgeen 

ren, wegens den staat der zielen na dit leven, in het 4e deel, 

_ der Verh, van Tuuuans Godgel, Genootschap , pag de 
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den opgegeven, komt het mij voor, dat men 
_ niet wel doet, dezelve alleen te willen zoeken, 

in eene bloote nieuwsgierigheid; zonder daar 
bij te denken, hoe deze begeerte naar het 

5 raadselachtige, en het onverklaarbare, veeleer 
oorspronkelijk is, uit de gesteldheid onzer ziel, 

welke steeds naar het groote, en hèt oneindige 

streeft, innerlijk bewust, dat het «ten decle 

« kennen” geenszins het doel is, waar voor zij 
geschapen werd, maar dat het duidelijker in 
zien eens binnen het bereik van hare vermo 

_gens liggen zal. | 

Doch zelfs de deva ak zoodanig, 

naar het geheimzinnige is niet altijd te veroor- 
deelen (5) indien men slechts redenen kan op 
geven, die dezelve billijken en wettigen , immers 

wanneer men begerig is naar de kennis van zaken, 

waarmede ons tegenwoordig, of toekomstig lot, 

in een naauw verband staat, en die op heizelve 
eenen merkbaren invloed kunnen en zullen uit- 

oefenen, ‘wie zal dan ooit dergelijke begeerte 

wraken, wie niet veeleer dezelve voor geoor= 
loofd houden, en goedkeuren ? 

En wat is er nu, waarop wij naauwere be- 
trek 

(5) Zie FP, V. Rernmarp, System, der Christ, were? 

Erster Baud (dritte auflage, Reuslingen 18e1) s, 200, 
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trekking hebben kunnen, dan op de wijze van 
ons bestaan; denken, willen en handelen; in 
een volgend leven 2 hoe toch , wanneer wij op 

aarde voornemens zijnde ons met der woon 
van de eene plaats naar de andere te begeven, 

de gewoonte hebben van ‘berigten intewinnen 
aangaande de gesteldheid van het nieuwe verblijf, 
aangaande de menschen, met wie wij zullen 

omgaan en verkeeren, als anderzins; waarofn 
zouden wij dan ook niet naar de aanvankelijke 
kennis trachten van het oord, werwaarts wij 
bij onzen dood zullen worden overgebragt, een 
oord, op het welk onze betrekking des te naau- 
wer is, nadien wij er ons altijd in zullen moe- 
ten ophouden en bedrijvig zijn ? 

Aangenaam, ja belangrijk en gewigtig moest 

derhalve voor velen, de vraag zijn, door het 
achtingwaardige Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen te Middelburg, uitgeschreven: 
« Of er grond ware om te gelooven ‚ dat de in 

«dit leven beoefende Wetenschappen, ook in het 
Ctoekomend leven tot vermeerdering van den 
«gelukstaat der gezaligden zullen Kunnen 
«dienen? Zoo ja; welke dan die Wetenschap 
«pen waren, waarop de mensch, naast de 

«kennis van God, en zijne dienst, zich in dit 

« leven 

« 



KE) 

«leven behoorde toeteleggen , om van derzelver 

« aanvankelijke kennis ook aan gene zijde des 

«grafs de zaligste gevolgen te kunnen hopen?” 

terwijl de schrijver dezes uitgelokt werd, om 
zijne krachten te beproeven, en de ledige uren, 

welke hem van zijne gewone: bezigheden over- 
schieten te besteden, ten einde zijne gedachten 

ter „beantwoording dezer vraag, ter neder te 
stellen. 



INLEIDING. 

Brent, binnen enge grenzen beperkt, zijn 
de vermogens onzer menschelijke rede, zij moge 
zich tot de erkentenis van zinnelijke voorwerpen 

uitstrekken, en alzoo uit eene zinnelijke onder- 

vinding (empirisch) sommige besluiten als waar- 
heden kunnen adeiden; maar, wanneer zij met 

haar bespiegelend vermogen zich wil wagen, 
tot het bovenzinnelijke, dan vervalt zij spoedig 

tot tegenstrijdigheden, en verwart zich weldra 
in de zonderlingste , en wandrochtelijkste begrip= 

pen. Overal derhalve, waar het bovenzinne- 

lijke geldt, houdt de rede noodzakelijk op 

werkzaam te zijn, en wordt vervangen door het 
kinderlijk en eerbiedig geloof aan  zoodanige 

waarheden en bekendmakingen omtrent het 

bovenzinnelijke, als de Hoogste Wijsheid, goed 

ge= 
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gevonden heeft, den mensch, in zijnen- tegen— 
‚ woordigen stand, mede te deelen. 

Edoch, dit zelfde. geloof is daarom niet 
altijd onvoorwaardelijk , daar de rede meermalen 
gronden voor het zelve kan aanvoeren, en ons 
doen zien, hoe betamelijk en pligtmatig het zij , 
hetzelve vastte houden , en niet te laten varen (c), 

Doch bestaan er nu werkelijk zulke waarhe- 

den, en bekendmakingen met opzigt tot het 
bovenzinnelijke; en zijn zij van dien aart dat. 

zij eenige heldere lichtstralen werpen in het 
gene voor de bloote rede duister, onbevattelijk 

en onverklaarbaar is? — Als Christen schroomt 
de schrijver geenszins deze vragen toestem— 
mend te beantwoorden, want den Bijbel houdt 
hij voor het onschatbaar boek der openbarin— 

gen Gods, waar door alles, wat wij met meer 

dere of mindere zekerheid van de onsterftelijk 

heid en het toekomend leven weten, is aan het 

licht gebragt; terwijl voor hem deze Heilige 

oorkonde dubbel in waarde rijst, wanneer hij 

ziet, hoe zij ons nict alleen sommige geheimen 
dr der 

‚(e) Belangrijke en wetenswaardige opmerkingen aangaande de 

betrekking waarin de Rede tot de Openbaring staat, vindt men in 

de Bijdragen tot de beoefening en geschiedenis der Godges 

/ geleerde Wetenschappen, 1820, 1e Stuk, pag. 65, 64 
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der toekomstige wereld, openbaart; maar hoe 

zij daarenboven onze rede in staat stelt, om 
met eenige gronden van waarschijnelijkheid tot 

andere. belangrijke waarheden te besluiten. 
Ook met betrekking tot -de voorgestelde vraag 

gelooft hij uit dien hoofde dat de Bijbel hem 
meer dan eenen gewigtigen dienst zal bewijzen , 

_ wanneer hij zich nu en dan door deszelfs wenken, 
en uitspraken zal voorgelicht zien op een — ove 

rigens weinig betreden, moeijelijk en duister pad. 
De vraag zelve met eenige opmerkzaamheid 

overwogen zijnde, leidt van zelfs tot het onder- 
zoek van twee hoofdbijzonderheden ; de eerstez 

«of er grond zij om te geloven, dat de in dit 

«leven, beoefende VVetenschappen, ook in het 

«toekomend leven, tot vermeerdering van den 
«gelukstaat der gezaligden. zullen kunnen “dien 

“nen?” de tweede: «200 ja; welke dan die 
« Wetenschappen zijn, waarop de mensch naast 

de kennis van God en zijne dienst, zich in 
«dit leven behoort toeteleggen, om van derzel- 
«ver. aanvankelijke kennis ook aan gene zijde 

«van het graf; de zaligste. gevolgen ‘te kunnen 

“ «chopen 2 beide deze hoofddenkbeelden zal de 

schrijver pogen ‘te ontwikkelen, en’aan elk der 

zelve, een afzonderlijk gedeelte zijner verhande- 
ling toewijden, | EER- 



EERSTE DEEL. 

Js er grond om te gelooven, dat de in dit 
leven beoefende Wetenschappen, ook in het 

toekomende leven, tot vermeerdering 

van den gelukstaat der zaligen 

zuilen kunnen dienen? 

N aauwelijks hebben wij deze woorden gele 
zen, of wij gevoelen, dat zij eene zekere alge- 

meen erkende waarheid, voor onbetwistbaar 

aannemen; namelijk; de voorduring van des 
menschen edelst deel,’ na de slooping van zijn 

ligchaam , of de onsterfelijkheid zijner ziel, Inde- 

daad, raadselachtig worden ons de voortreffe= 

lijke vermogens van den menschelijken geest; 
onverklaarbaar, de, onze natuur ingeschapene, 

zucht tot een voortdurend bestaan; wat meer 

is, hersenschimmig zelfs het geloof aan een 
volmaakt, wijs, goed en liefderijk Opperwe= 

zen, wanneer wij het nict voor uitgemaakt ze- 

ker houden, dat hoe zeer het ligchaam ook in 

stof en asch verkeere, de edele geest evenwel 

| nim 
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nimmer der vergankelijkheid onderworpen zal 
zijn, dat, ofschoon, eenmaal de duisternis des 
grafs ons omringe, nogtans aan deszelfs overzij 

de het ‘heerlijkst licht ons zal tegenstralen! bui- 
ten allen twijfel stelt ook de Heilige Schrift „ 
deze waarheid, welke door de verstandigste, 

en verlichtste der Heidensche Wijsgeeren, was 
aangenomen, (d) en, ‘daar zij ten grondslag 

verstrekt van het geheele beloop onzer volgende 
redeneering , zij het geoorloofd, uit dit Godde- 
lijk boek, des aangaande, het een en ander in 
het midden te brengen. | | 

Reeds in het Oude Testament, is de uitdruk 

king, van, «tot zijne vaderen vergaderd te wor= 
den’’, op onderscheidene plaatsen aantetreffen, 

en zoude deze zegswijze, in eenen gezonden zin , 

iets anders kunnen beteekenen, dan in een an— 

der leven vereenigd te worden met zijne reeds 
vroeger. gestorvene geslachten? God, noemt 

zich den God Abrahams, Isaacs en Jacobs , en 
zoude Hij, de Beuwiglevende een God der doo- 

den zijn? als van cent reize,' van eenen togt, 

van een korstondig verblijf „in een dand der 
“ - 

_{d) Men leze over dit onderwerp; de Verhandelingen ia het 

aangehaalde Vierde Deel pan T ruuers Genootschap. . 

VIGEIN= 
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wreemdelingschap spreken de vrome. Aardsva= 
deren. van hun tegenwoordig leven; maar zis 

die alzoo spreken, betoonen zij niet klaarlijk , 

dat zij een beter: Waderland zoeken ‚ hetwelk 

aanstaande is? treffend is ook hier het reeds 
zoo vroeg geboekt verhaal der opneming van 

den Godvruchtigen Hrenoem, en, worden wij 
door hetzelve niet regtstreckts, op het denk 

beeld gebragt, dat ofschoon de mensch ook van 
de aarde wordt weggenomen, hij daarom niet 
ophoudt te leven? en wie, eenigzins bekend met 

den inhoud der schriften van Davro en SA- 

OMO; zoude de talrijke toespelingen zich niet 
herinneren welke men in dezelve overal op een 
teven na dit leven aantreft? verrukt voelde zich 
Davros vriend, Azar, door deze gedachte, 

zijne uitzigten werden ruimer , hij vergat bij de- 

zelve, het leed, en het verdriet der aarde, | 

want sprak hij, Gi zult mij leiden naar uwen 
raad, en daarna opnemen, in heerlijkheid: 
Gi zijt de rotssteen mijns harten, tot in eeu= 
wigheid! en hoe kon Saromo verklaren, -dat 
de regtvaardige tot in zijnen dood vertrouw 

de :— dat de geeshdes menschen tot God weder- 

keert, die hem gegeven heeft, indien hij zich 

niet overtuigd had gehouden van een voortdu 
rend 
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rend bestaan der ziele, ten spijt der verwoes- 

tingen des grafs. 

Duidelijker evenwel dan ten der oude ge- 

loovigen „ leerden Jezus en zijne Apostelen deze 

hooge waarheid: en hoe vele uitdrukkingen be 

staán er, waarin de Heiland ons van de onster- 

felijkheid. verzekert! Vreest nief, ( zeide hij, ) 
voor de gene die het ligchaam dooden, en de 

ziel niet kunnen dooden. Dit isde wil des ge= 

zen, die mù gezonden heeft, dat een iegelijk , 
die den Zoon aanschouwt, en in hem gelooft, 

het eeuwige leven heeft, en ik zal hem opwek= 

ken ten uitersten dage. Ik ben de opstanding 5 

en het leven. ==lk leveen gi zult leven. Die in 

mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestor- 

ven: op dat ik niet gewage, van de verhevene, 

en plegtstatige beschrijvingen ‚ welke hij ons van 
de opstanding der gestorvenen, en hunne on- 
herroepelijke lotbepalingen mededeelt, In den 
zelfden toon, spraken de Apostelen: overal pre- 
dikten zij stellig de leer der onsterfelijkheid, en 
bragten dezelve, ‘evengelijk hun Meester, in het 
onafscheidelijkst verband met een volgend oor= 
deel; wij moeten, (dus drukt zich Paurus uit) 
allen geopenbaard worden voor den Regterstoel 

van Christus, op dat een iegelijk wegdrage , 

naar. 



(ta) 

naar het geen in het ligchaam geschiedt, het 

zij goed, het zij kwaad. Wij weten, dat als 

het aardsche huis dezes tabernakels zal worden 

afgebroken, wij een huis zullen hebben, niet 

met handen gemaakt , maar eeuwig in de He- 
melen. — Het is, (zegt JOHANNES ,) nog niet 
geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij 

weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij 

hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem 

zien, gelijk hij is. Deze, en dergelijke verkla 
ringen geven ons de Leerlingen van Jezus, en 
wijzen ons gedurig op hem, als op den over 
sten leidsman des geloofs, als op den worst des 

levens, die door zijne opstanding getoond heeft, 
dat hij de overwinnaar is des doods, dat hij de 

sleutelen des grafs bezit, hetwelk Hij ook eens, 
getrouw aan zijn woord , ontsluiten zal. (e) 

Dan genoeg, voor het onderwerp, dat wij 
behandelen willen: het bijgebragte doet ons ten 

volle zien, hoe duidelijk onze Heilige Boeken, 
des 

(e) De plaatsen uit het O. Testamept waarop hier gedoeld wordt, zijn 

Gen: XXV ‚8,17: XXXV, 29. XLIX, 29. Exod. 111,6, vergel met 
Luc, XX, 38. Gem XXII, 4, XLVII, g, vergel. met Hebr, 

XI, 15, 14, ‚Gen. V, 24. Ps, LXXIII, 24, 26. Spreuk. XIV, 52 
‚Pred. XII, 7. Ui het N, Testament, Matth, X, 28, Joh. VI, 4o, 

XI, 25, XIV, 19, Matth, XXV, 41-46, 1 Corinth, XV, 12 en 

verv. 2 Corinth. V, 1, zo. z2Joh, Il, 2, Openb, I, 18, Jeh. V, 

25, 29. Hand, UI, 15, 
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des menschen voortduring in den dood: bepalen; 
en daarmede andere waarheden onzes geloofs 

in verband brengen. 

Edoch, ofschoon het waar moge zijn, dat wij 
blijven voortleven, al zijn wij ook zigtbaar op. 
deze zinnelijke aarde niet meer aanwezig, is het 

daarom toch niet gewaagd, zulk eene betrek 

king tusschen ons tegenwoordig en volgend 
bestaan vast te stellen , welke ons doct gelooven, 

dat Wetenschappen, in het tegenwoordig leven 

beoefend , iets zouden kunnen bijdragen tot ver- 

meerdering van onzen gelukstaat, in het aanstaande? 

Voor en aleer wij hier op eenig stellig antwoord 

geven, zal het van belang zijn, in eene nadere 

beschouwing te treden, van het gene den 
__hoofdinhoud dezer vraag uitmaakt, en alzoo 

te onderzoeken, voor eerst: of er waarlijk be= 

trekking tusschen dit en het aanstaande leven 
plaats grijpe? daarna: of die betrekking van 
dien aart zij, dat wij door dezelve in het vol 

gende, de herinnering aan het tegenwoordige 
niet verliezen ? voorts: of alzoo de WWetenschap- 
pen, die wij thans beoefenen, dan niet geheel 
en al voor ons verloren zullen zijn? en zoo neen; 

ef dan eindelijk: die Wetenschappen eenige 

bij- 
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bijdragen zouden kunnen leveren, tot vermeerde 

ring van het geluk der onsterfelijken ? 

61. 

Het komt mij voor, dat ten aanzien van het 
eerste punt, ofer waarlijk , betrekking plaats 

grĳpe, tusschen dit en het aanstaande leven ? 

de overweging der volmaakbaarheid, van de 
verstandelijke vermogens onzer ziel, alleen ge- 

noegzaam is, om ons het nodige licht te ver- 
schaffen. | 

Een pronkstuk van zijnen Schepper, is de 
mensch! niet slechts, wat de vorming van 

zijn schoon, en op de verwonderenswaardigste 
wijze bewerktuigd ligchaam aanbelangt, maar 
vooral ook, ten aanzien van zijnen redehijken 

Geest: de redelijke Geest, die in ons woont, 
denkt en werkzaam is, welk een verbazend za- 
menstel van onderscheidene bekende en onbeken- 

de, half ontwaakte of nog geheel sluimerende 

_ krachten, en vermogens! Wij verliezen ons in 
gedachten, zoodra wij denzelven met een wijse 
gerig oog beschouwen, en zijne vatbaarheden, 
in haren omvang willen afmeten! welk eene 
gave is het geheugen, waar door wij de indrak= 

ken 
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“ken van duizend, en duizend verschillende za= 

ken, in onderscheidene talen weten te bewa= 

ren, en telkens wanneer het ons gelieft, onder 

bewoordingen, ons- wederom kunnen te bin= 

nen brengen! onze oordeelskracht! ons denkver= 
mogen! onze vatbaarheid van voorstellingen! 

wie peilt en doorgrondt dezelve! — allé deze, 

en meer andere vermogens liggen in de ziel 

van elken mensch, en wachten slechts op ont- 

wikkeling en beschaving; alle deze krachten 
plantte God den geest in, met oogmerk , dat 

dezelve aangekweekt en veredeld zouden wor 
den: — maar! als wij op den gang dezer ont- - 
wikkeling letten; als wij. vragen, hoe ver de 

mensch het brenge ‚ m de beschaving zijner ver= 

mogens? dan moeten wij erkennen, dat, wel 

ken ouderdom hij ook bereiken moge, welk een 
gepast, en doelmatig gebruik hij ook van zijner 

tijd gemaakt hebbe, hij op verre na het doel 

niet bereikt heeft, waartoe hem de vatbaarhe- 

den zijner ziel geschonken zijn; hij op verre na 
niet zeggen kan, met dezelve eenigen trap van 

volkomenheid in kennis en wetenschap beste 

gen te hebben. Hoe vele menschen sterven 
_ daarenboven in de vroegste kindsheid, of voor 

zij tot jaren van rijpheid zijn. gekomen, em 
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missen alzoo de gelegenheid, om de hun ge- 

schonkene vermogens te veredelen, -en te be 

schaven! hoedanig nu zal hieromtrend ons oor 
deel zijn? zullen wij zeggen, dat God, met wel 

ke voortreffelijke gaven Hij den mensch ook 
hebbe uitgerust; hoe hij hem door. dezelve bo- 

ven de geheele zigtbare schepping verheven heb 
be; nogtans niets anders daarmede beoogd 
heeft, dan dat de sterveling daarvan een hoogst 

onvolkomen gebruik zoude maken, gedurende 
weinige jaren levens op aarde, en dat dit on- 

volkomen gebruik zouden blijven voortduren, in 
het volgende leven? — maar! alzoo zoude de 

Alwijze, ondoelmatig handelen, en nutteloos 
„de edelste gaven verkwisten! alzoo zoude de 
mensch alleen het hoofd van het geschapendom , 
eene misgeboorte wezen, in vergelijking van alle 

andere schepselen, die wij ovéral het doel zien 
bereiken, waartoe: zij aanwezig zijn! — welk 

eene dwaze redenering !— en tot dezelve moeten 
wij nogtans vervallen, indien wij gelooven wil- 

len, dat de aarde alleen de ontwikkcelingplaats 

is van den menschelijken geest, dat hij, in het 

volgend leven, op die zelfde hoogte blijft, welke 
hij hier beklommen heeft! Neen! stellen wij 

dus liever vast, dat de aanleg onzer ziel, in ver— 
band 
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band gebragt met de wijsheid des Allerhoog= 
sten, het ons voor zeker doet aannemen, dat 
in het volgende leven volmaking van het tegen 

woordige onvolmaakte plaats zal grijpen , terwijl 
uit dit denkbeeld natuurlijk de gedachte eener 

“naauwe betrekking tusschen het tegenwoordige 
en het aanstaande leven: geboren wordt, 

Uit dit voorgestelde, laat zich reeds eeniger- 
mate vermoeden, hoe wij omtrend het tweede 

punt, KE | 

hi > 

Of deze betrekking wan dien aart zij, dat 

wij in het volgende leven , de herinnering aan 

het tegenwoordige niet verliezen , behoeven te 

denken, 

Tot het wezen der onsterfelijkheid behoort, 
buiten tegenspraak, ook het bewust zijn onzer 
Identiteit; want nemen wij dit bewustzijn 
weg, dan nemen wij ook in zekeren zin, de 

onsterfelijkheid weg; het toekomstige leven zal 
dan geene voortzetting van het tegenwoordige 5 

maar werkelijk een nieuw aangevangen leven 
zijn: en wij zelven, zullen niet dezelfde maar 

andere menschen moeten heeten, In dit ons 
dk a | bij 
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bijblijvend, en van ons identiek bestaan onaf- 
scheidelijk bewust zijn, vinden wij derhalve de 
eenvoudige reden voor de noodzakelijkheid der 
herinnering aan ons tegenwoordig Eni ; 

in het volgende. 

Maar zal deze herinnering zich nu blootelijk 
bepalen tot het eenvoudige bewust zijn, afge 

scheiden van alle vroegere voorstellingen, of 
zal dezelve zich ook uitstrekken tot vorige vermo— 
gens en bekwaamheden ? ? Er is voorwaar niemand , 

die eenigzinis_ nadenkt hoe naauw de vat- 

-baarheden onzer ziel verbonden zijn met het 

bewust zijn zelve, ja, hoe de overtuiging onzer 
Identiteit, de herinnering aan onze vroegere 

kandigheden, en, vatbaarheden noodzakelijk 
maakt, die dit niet zal beweeren! 

__Indien het op gronden van redelijk betoog 
rust, wat wij hebben aangevoerd, met opzigt 

tot de verdere volmaking onzer verstandelijke 

vermogens in het volgende aanzijn, dan moeten 
Wij immers ook het herdenken kunnen blijven 

bewaren aan die vorderingen, welke wij aan- 
vankelijk gemaakt hebben? dan moeten wij im- 

mers weten, waar wij geeindigd zijn, om te 
weten, waar’ wij zullen aanvangen? behalve 
nog: dat het aanstaande even zeer altijd in het 

tegen 
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tegenwoordige- ligt opgesloten, als het tegen= 

woordige in het onafscheidelijkst verband tot 
het voorledenestaat, Het is zoo, er zijn er ge- 

weest (f) die gewild hebben, dat de ziel 
bij den dood in eenen zekeren slaap verviel, 

en alle bewust zijn van denken, gevoelen en 

handelen verloor; maar dit gevoelen is lijnregt —_ 

strijdig tegen de kennis die wij van onze ziel 
hebben, als van een altijd werkzaam wezen, 
en is te eenemale van allen grond ontbloot (2). 

Trouwens, wanneer onze ziel ophoudt te wer= 
ken, «dan houdt zij ook op te bestaan; werke 

loosheid , voert hare vernietiging mede, en de 
slaap der ziel is dus — eene ongerijmdheid. Hoe 
veel helderder, waren dan niet te dezen aanzien 

de begrippen der ouden, en riete duidelijk, en 

vere 

(f) Namelijk de Psychopannuchiten, z, over hun gevoelen; 

B, Muxrineue, Compend, Theol, Theor, (Ed, meer) page 

675. Venema Hist, Ecol, t, 4, pag. G2osqq: REinnaArn, Vor= 

lesungen uber die Dogmatik „(Amberg , und Sulzbach 1801) s. 65ge 

_(g) Het bewijs toch, dat men voor deze stelling zoude wils 

len ontleenen uit den diepen slaap, uit-eene langdurige onmagt, 

enz, doet niets ter zake; want de waarheid van alle deze toestanden 

der ziel schijnt eenvoudig deze te zijn, dat wij ons niet herinnee 

ren, hoe en op welk eene wijze onze geest gedurende dezelve 

werkzaam geweest is, Zoo Jroomen wij ook altijd, maar wij verge« 

‚ten dikwerf onze droomen, en bewaren. het aandenken niet, der 

beelden, die ons gedarende den slaap voor der geest hebben gezweefd, 
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verstaanbaar schetsen ons derzelver redene= 
ringen hunne overtuiging, aangaande de blij- 

vende herinnering van het tegenwoordige leven, 
in het aanstaande? (%) k 

Daarenboven: indien wij ons zelven afvragen , 

welk denkbeeld wij vormen, van het doeleinde 
des volgenden levens, dan zullen wij wel een= 
stemmig verklaren, dat het, onder anderen het 

tijdstip der belooning of der straffe zal wezen, 
voor al het gene de mensch op aarde verrigtte, 
het zij goed, het zij kwaad. 

In de daad zoo oud als de dienst van God 

zelf is deze gedachte, en wie, die geen 

vreemdeling is in de schriften der Ouden, weet 

niet, hoe zij dezelve menigwerf „ onder welke 

zinnelijke bekleedsels dan ook, hebben voor- 

gedragen? (i) ook het Evangelie behelst op 
p meer 

(4) Treffend zijn hier de woorden, welke Cicrroaan CAro Ma- 

sor, in zijnen Leeluis s. de Senect, in den mond legt, Cap. 22, 

equidem efferor -— revocari en O preclarum - veniendum: vooral 

leze men hoe SocrArrs over dit onderwerp dacht in zijne bekende 

Apologie, bij Cic, Tusc. Queestt. Lib, 1. Cap. 41, eenstemmig 

met hem sprak, SENECA i7 Consolat. ad Marciam, Cap. 25. 
t 

() Zie Virc. AEN. Tib. G vs. 431-455. 638 sqq en C, G, 

_Henxe ad h, L in Excursa IT, Homer: Odyss. passim, In wel- 

ken zin Pr Aro zich van dergelijke dichterlijke voorstellingen be- 

dieu- 
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meer dan eene plaats deze heerlijke, maar ook 
ontzettende waarheid, terwijl het genoegzaam 
zal zijn, ons hier te binnen te brengen, wat 
wij boven aangaande de zekerheid des toekom 
stigen oordeels, in verband met de onsterfelijk 
heid der ziel, uit de leer van Jezus en zijne 

Apostelen hebben aangevoerd. | 
En wat volgt nu uit dit aanwezen eener 

eenmalige billijke vergelding of straf? immers 
noodzakelijk het bewust zijn aan het gene men 
gedurende den tijd zijner aardsche inwoning ge 
dacht, gesproken en gedaan heeft; eene straf, 

wordt toch dan eerst billijk; eene vergelding 
erlangt dan eerst waarde, wannneer wij weten en 

beoordeelen kunnen , waarom wij gestraft wor- 
den, en weswegens ons eene belooning wordt 

uitgereikt: met andere woorden, het denkbeeld 

van belooning en straf sluit ook het denkbeeld 
| in ; 

diende, toont WirreNracH aan, ad Phzed. pag 318, over de 
gevoelens der Egĳĳptenaren kan men het een en ander vinden bij 

DE Pavw, Recherches Philosophiques sur les Egyptiens ct 

Chinois, tom. 2 pag. 226: duidelijker evenwel zich hieromirend 
te verklaren, dan eene zekere Pythagorische Wijsgeere TH EANO 

deed, kan men moeijelijk verlangen; waarlijk, zeide zij, het leven 

zoude eene vrolijke partij (eöwytx) voor de slechten zijn, die 

sterven, na zich aan allerlei kwaad te hebben overgegeven , indien 

de ziel niet onsterfelijk ware. Zie WurreEns, Diss. Teyl, laud, 
5, Á pag. 25. 
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in van herinnering in het volgende leven aan 
onze tegenwoordige handelingen, het eenige 
dat wij tot dus verre betogen wilden : 

Gemakkelijk schijnt thans de beslissing te 

vallen, van het derde vraagpunt hetwelk hier 
op neder komt: | 

6 3. 

Of derhalve de We etenschappen ‚ die wij 

thans beoefenen, als dan niet geheel en al 
voor ons verloren zullen zijn?’ 

Behoedzaamheid in bepalingen, is evenwel hier 
het eerste en het noodzakelijkste vereischte. — 

Hoe ligt is men toch doorgaans geneigd, zich . 
het hemelsche al te zinnelijk voortestellen, en 
hoe gaarne helt men over om aardsch te den— 
ken en te redeneren over eenen stand, welke 

zoo veel van het aardsche verschillen zal! onbe- 
paald ten minste te willen beweren, dat alle 
huidige wetenschappen zullen overblijven, dat 

geene enkelde zal verloren gaan, ware te veel 

gewaagd, en zal niemand ligtelijk toestemmen. 

Hoe toch! indien eens vele kunsten en weten- 
tenschappen slechts tot de tegenwoordige 
huishouding behoorden, en alleen tot dit levea 

betrekking hadden? en, is dit niet van sommi- 
ge 
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ge — mogelijk ; van eenige — waarschijnlijk; van 
vele zeker? eene uitzondering kan en mag 
men uit dien hoofde alleen aan zulke weten 
schappén toestaan, welke betrekking hebben 
tot de hoogere vermogens va onzen geest, 

waarvan men met waarschijnlijke redenen mag 
„beweren, dat zij ook in het volgende leyen nut 

tig zullen kunnen zijn; gelijk wij voorgenomen 

hebben, in het tweede deel onzer verhandeling , 

dit in eenige bijzonderheden aantetoonens 
Ik erken wel, dat het niet wijsgeerig is, van 

het. mogelijke, tot het wezentlijke. (a posse; 
ad esse) te besluiten, en het eene valsche, rede 
neerkunde zoude verraden, wanneer mén zeide: 

sommige ‘wetenschappen van het huidige leven, 
kunnen misschien, in de eeuwigheid, tot heil 

verstrekken, derhalve gaan zij, zeker: miet verlo 

ren; maar het is toch ook evenmin te ontken- 

nen, dat, wanneer de waarschijnelijkheid pleit 
voor het bestaan van iets, dat geen wiskunstig 
betoog toelaat, (en hoe zelden is dit het geval!) 
deze. waarschijnlijkheid ook zoo lang tot over- 

“tuiging, behoort te bewegen, tot dat geldiger 
redenen onze toestemming .afvergen aan eene 

tegenovergestelde, of andere meening ,=— en 200 

aarselen wij dan ook niet te zeggen, «niet alle 
CWwe- 
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« wetenschappen, welke de mensch op aarde 

«beoefent, zullen geheel nutteloos voor hem, 
«in de toekomst zijn’ want waarschijnlijkheid , 

welke aan zekerheid grenst, hebben wij hier 
aan onze zijde. 

Eenen staat van voorbereiding voor de Eeu- 

wigheid noemt men dit levensgewricht, en niet 
zonder reden ; trouwens , onze bestemming brengt. 
het mede, ons te vormen voor de volgende 

„wereld, zoo ten aanzien onzer zedelijke, als 
onzer verstandelijke vermogens; (%) maar, indien 
nu iemand wilde zeggen, dat die ontelbare 
denkbeelden van verstandelijke beschaving , welke 

‘wij opzamelen (en uit loutere denkbeelden is 
elke bespiegelende wetenschap zaamgesteld) bij 
den dood ganschelijk zullen vernietigd worden ; 
dat wij er noch voor ons zelven, noch voor 
anderen, in de Eeuwigheid de minste vruchten 

van plukken zullen ; dat wij allen, bij ons ster 

ven, in eenen toestand van kinderlijke onnozel- 
heid, door de vaderlijke wijsheid Gods zullen 
gedompeld worden; dat eeuwige vergetelheid, 

een gordijn zal schuiven, voor alle aardsche 

veredeling des geestes; wat wordt er dan van 
dan 

(k) Behalve zijne verkregene kennis, neemt de mensch uit deze 

wereld niets mede, zeide Paro, Diss, Zeyl, cite p. 46e 
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‚het doel, tot welks bereiking ons, onze redelij- 
ke vermogens geschonken zijn? wat wordt er 
dan van de wijsheid des Alwijzen, die zijn 
schepsel, nutteloos een bepaald. tijdsverloop 
liet doorleven? wat wordt er dan van onze 

voorbereiding? — Onzin, verwarring, onbe- 

grijpelijkheid ! 
Ruimer en grootscher waren hier uwe uit= 

zigten, eerbiedwaardige en getrouwe Pre- 
diker des Kruises, en met dankbaarheid aan 
God, die dezelve voor ons te boek liet stellen, 
merken wij ze op, tot onze leering en onder— 

wijzing! opgeruimder en vrolijker waren uwe 
gedachten van de toekomst , Edele Paulus! 
en zij bemoedigen, verkwikken en versterken 

ons telkenmale, dat wij ze ons voorstellen. Vol- 
making van het onvolmaakte, vernietiging van 

het gene, ten deele is, zaagt gij bij uwen, en 
onzen Heer te gemoet, en vast stond uwe blijde 

verwachting, dat hoe zeer wij hier nog als door 
een donkerglas; de dingen duisterlijk beschouw 
den, wij nogtans eens zien zouden van aange 
zigt tot aangezigt! — 

Dan, er is nog meer dat ons in dit ocht 
herbe Wij hebben boven gezien, dat- de 
herinneriag aan onze woorden en daden nood- 

za 
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zakelijk vereischt wordt, indien wij het denk 
beeld van een regtvaardig oordeel willen vast 

_houden : maar indien dit zoois , gelijk het geredelijk 

zal worden toegestemd, indien wij onze aardsche 

zedelijke verrigtingen niet zullen vergeten; kun- 
nen wij dan niet met het zelfde regt beweren, 

dat wij ook het aandenken zullen blijven bewa- 

ren, aan zoodanige kundigheden, en weten- 

schappen, als aan gene zijde des grafs nog 

nuttig zijn, en geschikt zullen bevonden worden, 

om aldaar in de hoogste school van verstands- 
ontwikkeling verder veredeld en beschaafd te 

worden? Indien onze toestand in de Eeuwig- 
heid geëvenredigd zal zijn, aan onze zedelijke 

gesteldheid op aarde, waarom dan ook niet 
aan onze verstandelijke? de hoogste waar 

schijnelijkheid pleit voor deze meening, en het 
onaannemelijke van het tegenovergestelde gevoe 
len, doet ons onwillekeurig tot het besluit 
„komen, dat niet alle wetenschappen door den 

dood zullen worden vernietigd, maar dat som- 
mige kundigheden, ten spijt des grafs, den on— 

vervreemdbaren eigendom der ziele zullen blijven. 

6 4. 

Maar gesteld, er lag niets tegenstrijdigs in 

de voorgedragene stelling; gesteld het ware 
niet 



479 

‚niet van allen grond ontbloot, te denken, dat, 
als wij op aarde. onzen geest met nuttige kun 

digheden verrijken, zulks niet vruchteloos ge 

schiedt, nadien wij niet slechts voor den tijd, 

maar ook voor de Eeuwigheid werkzaam «zijn 5 
zoo ‘blijft evenwel nog altijd de vraag, over: of 
die wetenschappen, welke wij zouden mogen 

vooronderstellen, dat ons’ begeleiden in het an— 
dere leven, eenigzins zouden knnnen dienen tot 

vermeerdering van onzen gelukstaat, en of zij 
ook. dan zouden kunnen gerekend worden, ons 

eenig voordeel pt genoegen te zullen aanbrengen ? 

Dat wij ons B de beantwoording dezer Vg 

kortelijk bepalen : 

De hoofdzaak, waarop wij onzer erdetens 
hier bijzonder letten moeten, is deze: waarin 
het geluk der zaligen bestaan zal, en hoedanig 
wij ons. hetzelve moeten voorstellen ? 
Veiliger wegwijzer op deze bane kunnen wij 

bij- geene mogelijkheid kiezen, dan den- Bijbel, 
en wanneer wij deszelfs onbedriegelijke uitspra- 

ken raadplegen, dan zien wij: dat het geluk 
der toekomst bestaan zal niet alleen, in de ont- 
heffing van alle rampen en‚zorgen des tegen- 

woordigen tevens ; inde vernietiging van zon- 

den, 
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den en heerschende gebreken; in de verheer= 
lijking van God en in het genot van den meer 
bijzonderen omgang met Christus en zalige 

Geesten ; maar ook in den steeds toenemenden 

wasdom van zedelijke en verstandelijke volma- 

king: men behoeft ten aanzien van dit laatste 

punt slechts de uitdrukkelijke verklaring van 
Paulus, boven aangehaald, te raadplegen, om te 
besluiten, hoe deze Apostel geene bedenking 
droeg om vasttestellen, dat vordering in ken- 
nis een gedeelte van het geluk der zaligen zou- 

de uitmaken, (2) en de aart der zaak, dunkt 
ons, leidt ons ook op deze redenering, wes= 

halve het niet bevreemdend is, dergelijke mee- 
ningen ook bij de Heidensche WVijsgeeren aan 

tetreffen (7). Trouwens, wanneer wij 

ontheven van alle zonden, (die, helaas! haren 

verdervenden invloed zoo zigtbaar in de ver- 

duistering van ons verstand openbaren,) ons 

zullen bevinden onder den onmiddelijken invloed 
der opperste Wijsheid, en in Gods nabijheid 
verkeeren , zouden dan geene stralen van Hem 

a 

(2) Alleen door zijne rede geleid , dacht Prato er zoo over, 

ìn Phadone Edit, Fecini, p. 586, et in „Apolog. Socr. p. 569, 

cit, ab dnonymo in Diss, Teijl, laud, p. 469. 
: / 

(mm) Puaro in Phadone, Ed, Ficini, p. 586, 
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op ons afschitteren 2 zoude onze, voor steeds 

toenemende volmaking vatbare, geest dan niet 

dubbel in de gelegenheid zijn, ter ontwikkeling 

en veredeling zijner krachten en vermogens? 

zouden wij dan door het besef der voortdurende 

bevrediging dezer behoeften van onze ziel, en 

door het uitzigt van al langer zoo meer , de vol- 
maaktheid te naderen, ons niet onuitsprekelijk 

gelukkig gevoelen? 

Maar nu de vraàg zelve ! L— zullen wij in dien 

stand’ des toekomenden geluks, eenige vrucht 
kunnen inoogsten van VVetenschappen in het 
vroegere leven, door ons aangekweekt en be 
oefend? Vergis ik mij niet, dan dringt ons de 
hoogste waarschijnlijkheid om te’ antwoorden 5 

«Ja! ten minste van zulke Wetenschappen, 
«welke wij met eenige gronden van zekerheid 

«kunnen vermoeden, dat ook ginds bronnen 

«van waarachtig genoegen en van ware geest— 
«beschaving, voor den verhoogden mensch 
«wezen zullen.” Trouwens zal de mensch, als 

mensch, dezelfde blijven ; zullen zijne neigingen, 
gelijk Praro, met grond beweerde, hem 

vergezellen in een ander leven, en kunnen wij, 
om meer dan eene reden, volstrektelijk niet 

vermoeden , dat de dood , welke veranderingen, 

de- 
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dezelve ook te weeg brenge ; taj tegenwoor- 

dige neigingen met andere zal doen verwisse— 

len, hoe zeer zij ook gereinigd en gelouterd mo= 
gen worden; waarom zouden wij ons dan be- 

droeven, door het norsche en stuursche denk 

beeld , dat die kundigheden, waarin wij wezen 

lijk voedzel voor verstand en hart mogen vin- 

den, of welke ons ongemengde en zuivere 
genoegens konden verschaffen, ons zullen ont 

nomen worden door Hem, die ons de neiging 
en bekwaamheid tot dezelve heeft ingeschapen, 
en wiens wil, omdat Hij de Liefde is, geene — 

andere kan zijn, dan deze: dat wij eens in zijne 

nabijheid, bij de hogere vorming van verstand. 

en hart zalig zullen zijn? waarom zouden wij 

dan ons aanwezen verbitteren door de gedachte: 
chet graf wordt eenmaal de verslindende kolk 
«van al het goede, groote en schoone, waar- 

«mede gij u zelven verrijkt hebt, daar verzinkt 
«hetzelve, en is voor u onherstelbaar verloren: 

«te vergeefs is het daarom’, dat gij aangespoord 

«door de hope eener zalige onsterfelijkheid, 
«uwen geest beschaaft en veredelt, want in de 

«aanstaande wereld staat een NrewrTonN en 
«Haurer gelijk met -den Caraïbe en 

« Kaffer, een BorernHAverE en pe Groor 
met 
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« miet den Hskimo en den Kamschatkaal: 

« geen voordeel zal het u daar aanbrengen, of 

«gij van der jeugd af aan hier uwen tijd doel 

«matig besteed hebt, in de ontwikkeling der 

« vermogens uwer zielen, dan of gij grijs in bij- 

«na dierlijke redeloosheid en onkunde gestorven 
zijt?’ Neen! = verre van ons deze gedachte! — 

Is het zeker, dat wij in het volgend leven de 
herinnering aan het tegenwoordige niet verliezen, 
dat dezelve noodzakelijk is, indien wij een waar 

dig denkbeeld willen vormen van onze onster— 

felijkheid; ja! het redelijke geloof aan een regt 

“vaardig oordeel willen vasthouden, dan zullen 
wij ook zeker het aandenken blijven bewaren 
aan die kundigheden, welke den geest wezent- 

lijk tot sieraad verstrekken; en, is het zeker 
_dat het volgend aanzijn de volmaking zal zijn 
van het huidige; twijfelen wij dan ook niet, òf 
wij zullen blijven voortbouwen op die gronden 
van ware wijsheid en wetenschap, die wij hier 

__gelégd hebben, terwijl alzoo in dit opzigt onze 
tegenwoordige kundigheden tot vermeerdering 

…_van-onzen eenmaligen gelukstaat zullen kunnen 
dienen. - 

Heerlijk denkbeeld inderdaad voor een lege 

lijk die naar ware wijsheid dorst, en zijne on- 
waar- 
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waardeerbaar hooge bestemming op prijs weet 
te stellen! verrukkend uiizigt voor den mensch, 
die overeenkomstig zijne roeping tot volkomen- 
heid denkt en handelt! niet te vergeefs toch 
is hij werkzaam, niet vruchteloos spant hij zijne 
krachten in, eens zal hij er de heilrijkste gevol 
gen van ondervinden, en zijne welbesteedde ta 
lenten hem dubbele winst opleveren! — 

Wanneer nu het tot dus verre ter nederge- 
stelde voor den opmerkzamen en nadenkenden , 

geene geheel verwerpelijke gissingen, wat meer 

is, geene van waarschijnelijkheid ontbloote gron- 
den behelst, op welke wij onze meening vesti- 

gen aangaande de bruikbaarheid onzer tegen- 

“woordige kundigheden ter vermeerdering van 

ons toekomend geluk, dan mogen wij ook vrije- 

hjk het eerste gedeelte der vraag, van het ach- 
tenswaardige Genootschap toestemmend beant- 

woorden en verklaren, « dat de hoogste waar- 
cschijnelijkheid het mede brengt, en er alzoo 

«gronden zijn, welke ons niet toelaten te twij- } 
cfelen, of de in dit leven beoefende Weten 

«schappen kunnen dienen tot vergrooting van 

chet heil der zaligen hier namaals. ” 

Fhans wil het Genootschap ook nog, dat men 
| meer 
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meer bijzonder die Wetenschappen zal aanwijs 
zen, aan welke men dergelijken weldadigen in= 

vloed zoude mogen toeschrijven, en die men 
uit dien hoofde, boven andere tot voorwerpen 

van beschouwing en beoefening zoude behoo— 
ren te maken, en het zal daarom onze pligt 

zijn, ingevolge de gemaakte verdeeling, aan het 

zoo veel mogelijk voldoen van dit gedeelte der | 
voorgestelde vraag het tweede stuk onzer 

Verhandeling te besteden. 

3. | } TWEEs | 



“TWEEDE DEEL. * 
[ 

AN zie zoude de Schrijver het ontveinzen, 

dat hij dit gedeelte zijner opgenomene taak, 
voor het, moeijelijkste rekent, en eene zekere 
vrees gevoelt, van in de behandeling derzelve 
niet zoodanig aan zijne eigene begeerte te zul 
len voldoen, als hij zelf gaarne wilde? waarom 

zoude hij voor zich zelven, de moeijelijkheden 

welke hij hier overal ontmoet, de duisternis, 
waarin hij allerwege rondtast, verbergen wil- 
len? waarlijk! zoo wij ergens redenen hebben 
om te belijden, dat wij slechts ten deele ken- 

nen, dan is het opzigtelijk die dingen, welke 

tot de wereld der geesten betrekking hebben! 
vaak weten wij niet wat morgen, wat in het 
volgende uur zal gebeuren, en zouden wij dan 
doorgronden willen, het gene in het genes der 
Eeuwigheid zal voorvallen ! ; 

Doorgronden? Neen! onmogelijk kan dit 
de vordering van het achtbaar Genootschap 

wezen, en gaarne zal het zich te vreden hou- 
den, n, wanneer deszelfs uitgeschrevene vr aag aan- 

lei Eh 
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leiding geven zal, tot eenig antwoord, waarig 
het een-en ander voorkomt, °t welk wij, op 
gronden van redelijk betoog, voor. waarheid 
mogen aannemen, ten aanzien onzer werkzaam 
heden in het aanstaande verblijf, 

Eene gevaarvolle klip. moet hier in het oog 
worden gehouden: eene klip, op welke men 

meer dan eens gevaar loopt, wanneer men niet 
gedurig. de hoogste oplettendheid in acht neemt, 

schipbreuk te lijden, namelijk, om zich door 

vooringenomenheid tot onbewijsbare stellingen 
te laten vervoeren : trouwens ‚ wanneer het een 

of ander onderwerp. de geliefkoosde stof van 
onze overdenkingen of gesprekken uitmaakt , 
dan : is men weldra geneigd, van, hetzelve te veel 

optegeven, en ’er ons door te laten wegsle- | 

pen! en,‚ heeft nu zoodanig. onderwerp , even 
gelijk het onderhavige, nog betrekking. tot Za 

ken welker kennis hoogst duister is, dan- vooral 

staan wij, meer dan anders, voor afpadigheden 
bloot, vergapen ons aan schoonklinkende WOoOr- 
den en denkbeelden, nemen. alles. wat met onze | 

troctelgedachten overeenstemt gaarne «voor 
‚gangbaar en proef houdend aan, — sluimeren 
ongemerkt vân den” eerien liefelijken droòm 

‚ in den anderen OVL «« terwijl de, onbevoors 
_QQre 

ad 
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Oordeelde bij zich zelven denkt ;... welke aan- 
gemame droomen! 

Buitendien, hoe minder wij van eenige zaak 
weten, hoe meer wij er gaarne van wilden 
weten: immers getuigt de geschiedenis, dat de 

menschelijke geest zich vaak uitgeput en ver- 
stompt heeft, in het nasporen en uitvorschen 

van dingen, waarvan men niets kon weten, 

omdat zij hersenschimmig en niet aanwezig 

waren. Alchyiie! steen der wijzen! welke 
tovefwoorden van vroeger dagen, en... welke 

luchtkasteelen! — voegen wij hier nu nog bij, 

dat de menschelijke geest gereedelijk tot uitersten 
overhelt, (x) dan zal men de gegrondheid on- 
zer bovengemaakte aanmerking, dat eene 

gevaarvolle klip hier in het oog dient gehouden 

te worden, volledig toestemmen. 

En wie twijfelt er aan, of men is vaak te 
verre gegaan, in. het bepalen van het geen 
tot de toekomst betrekking heeft! men stelde 
zich het tegenwoordige te veel als den maat- 
staf van het toekomende voor; men geloofde te 

en 

(n) Z.H. van AnrmenN, over de Ware Volkswerlichting, 

die een en ander voorbeeld, (welke met nog talloos vele andere 

wit onze dagen zouden kunnen vermeerderd worden) tot staving 

van deze stelling opgeeft, 
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veel overeenkomst en gelijkvormigheid, met het 
gene hier is, en ginds wezen zal, te vinden ;- 

en daar men zijne meeningen gegrond achtte 

op gewijde uitdrukkingen en gezegden, verwar 
de men des te liever en des te spoediger het 

aardsche met het hemelsche, en vormde zich 

van lieverlede een stelsel, hetwelk nergens an— 

ders op rustte, dan op gissingen en metaphoren! 

Want wat in het bijzonder de wijze betreft, 

waarop de Bijbel zich uitlaat omtrend dat 
gene, waarin de zaligheid eigenlijk bestaan zal; 
zoo is dezelve geheel en al zinnelijk: de spreek 

wijzen zijn ontleend (en hoe kon het anders). 

van menschelijke zaken en betrekkingen (o) « en 

« niets (zegt te regt een onzer beroemdste Vader 
landsche Godgeleerden (p)) «niets zoude ons 
« hart meer van den waren aard der Hemelsche 
«gelukzaligheid aftrekken, dan wanneer, wij: 
«alles eigentlijk wilden opvatten, en letterlijk. 
«verklaren, wat van dezelve ons in den Bijbel. 

«gezegd wordt,” terwijl wij geheel en al-in=. 

stemmen, met het gevoelen van den zaligen 
RrEiNnmARD (q) «dat zoodra men het waagt „ 

(op 
(o) B. v. Luc. XVI, 22, Matth. VIII, 11, e.a, Pp @. DE 

(p) Zie Munrinene, Comp. Theol. Theor, p. m. doos 

(q) Zie T, V, Reirnnarp, Christ], Dogm. p. 637. 
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«(op grond van zoo vele overdragtelijke gezeg. | 

eden) naauwkeurig-de plaats van het opont- 
«houd der zaligen.te bepalen, of de onder=_ 
wscheidene en «verschillende soorten hunner 
«genietingen, bezigheden en betrekkingen te 

« beschrijven, men tot droomen vervalt, die 
«hoegenaamd geenen grond hebben.” 
„Maar! zouden wij dan volstrekt niets van de 

toekomst kunnen zeggen ? zouden wij niet eeni- 
germate over dezelve kunnen redeneren, zonder 
bevreesd te zijn, van geheel en al de grenzen 

van het waarschijnlijk mogelijke te overschrijden 2 

zoude er zulk eene desharmonie tusschen ons 
huidig en eenmalig bestaan plaats grijpen, dat 
geene de minste berekening van het eene op 

het andere te makén ware? zouden wij, met een 
woord, zoo diep onkundig zijn van dien volgen— — 
den opvoedingsstand des menschen, dat elke 
gissing van zelfs ongerijmd, elk vermoeden 
buitensporig, elke gedachte omtrend _weten— 
schappen, die men hier tot verhooging van ons 

geluk ginds zoude kunnen beoefenen, raaskallerij 
verdiende ‘genoemd te worden? dit voorzeker 
schijnt ons toe helling tot een ander uiterste te 
zijn, en draagt onze goedkeuring evenmin weg : 

want zoude de Eeuwigheid dan zoo geheel en 
iT ad 
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al: voor ons in. wolken. en donkerheid verborgen 
zijn? Neen! en wij aarsclen niet te zeggen: 

«geene tegenstrijdigheid is het, dat wij; op 
«aarde zulke Wetenschappen zullén. kunne 
«beoefenen, die in de Eeuwigheid ons geluk 
«zullen: vergrooten”” daar ik hoop, dit gevoelem - 
met geen. geheel verwerpelijke redenen in hel- 

derder daglicht ie daan: beschouwen. 

Vooraf eren Serene men het-ons, na- 

der het een en ander in het midden te brengen, 

betreffende den aart van het verblijf der ge= 

zaligden, in de Eeuwigheid, om daarna meer 
bijzonder op onze „voorgedragené stelling terug 

te komen. 

A Het verblij it de Betwigtieid ‚ zal ges 
gzellig en werkzaam zijn. 

bns 

Met voordacht ga ik, als-niet regtstreeks tot 
| het onderwerp onzer Verhandeling behoorende, 

elke bepaling voorbij, waar het oòrd van Ons 
| toekomstig verblijf zal wezen, hoe zeer wij het 
voor ons allerwaarschijnelijkst achten „ dat de 

verheerlijkte aarde eens te dien einde doôr den 
goes 
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goeden en wijzen Schepper zal wordeu aange 
wezen (7); ofschoon onze ziel ontheven van het 
logge ligchaam , en met edeler hulsel den heer 
lijken higchame van Christus gelijkvormig be-. 
kleed, ook tevens het vermogen zal bezitten, 

om zich naar de verstafgelegene gedeelten der 

schepping te begeven, en aldaar den grooten 
Maker, in de werken zijner onbegrijpelijke al 
magt, wijsheid en heerlijkheid gadeteslaan en 
te bewonderen (s). Maar hoe nu! zal de mensch 
in zijn toekomstig verblijf geheel en al op zich 
zelf staan, en niet met anderen in verbintenis 

treden? zal hij aldaar nimmer aan schepsclen 
zijner soort zich kunnen aansluiten, maar, aan 
zich zelven overgelaten, eene hem onbekende 

bane eenzaam moeten bewandelen? Voorzeker 
miet! tot gezelligheid plantte hem zijn Formeer- 

der de onweerstaanbare neiging in; tot gezel 
ligheid schiep Hij hem, opdat hij hier in mid 
delen tot zijn geluk en zijne volmaking vinden 

Zou- 

(r) Zie dit breedvoerig aangetoond door G. nm Haas, Ver= 

Bandeling over de herstelde Wereld, p. 255, vervv. 

(s) Zie Rrsmecxk, Leerredenen over het wederzien in de 

Eeuwigheid; p. 21. Ik herinner mij in LAvarers aussichten, 

dit zelfde gevoelen gelezen te hebben, hoezeer ik mij de plaats 

Wùàr , thans niet te binnen kan brengen. 
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zoude (4) en — in het geesten-rijk, kan, en 

zal het niet anders zijn! ook daar zullen de 
onsterfelijken zich onderling verbinden, en naar 

_de mate der overeenstemming hunner neigingen 

den band der hemelsche vereeniging naauwer 
toesnoeren; ook daar zullen zij zich verbroe- 

deren tot onderling geluk en volmaking, en 
zich verblijden in den wederkeerigen wasdom, 
in kennis en heiligheid. 

Onmiskenbaar zijn voor deze gezelligheid der 
toekomst, de bewijzen te vinden in onze Heili- 

‚ge Boeken, en bijha overal wordt in dezelve 

het genot des hoogsten geluks voorgesteld, 

onder het. beeld van eenen gemeenschappelijken 
omgang. Ja de Apostel Pauruvs vond in 
deze verwachting zelfs eenen grond van 
troost, waarmede hij de geloovigen te 
Thessalonica —bemoedigde , Zaat ons, dus 
schreef hij, niet bedroefd zijn over onze doo- 
den, als of wij geene hope hadden (van hen 
wedertezien) want voegde hij er bij, eens brengt 
God ons door Jezus allen bijeen, eers zullen 
wij altijd bij den Heer zijn: wat meer is, bij 
de roerend grootsche verheerlijking des Verlos- 
sers treffen wij Mozes en Elias, hoezeer eeuwen 

na 

(4) Zie Rrinnarp, Chr. Moral, t, 1. p. m 213, 
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na elkanderen van deze aarde weggenomen, 
bijeen in het vertrouwelijkst gesprek. « met 
Jezus (u), daar. zij vervolgens. zamen naar 
den Hemel wederkeeren, gelijk zij zamen 
uit denzelven waren nedergedaald. 

ós 
Het is naauwelijks noodig, onze gedachten 

nog breedvoerig openteleggen aangaande de 

vraag: of de gezaligden. ook werkzaam zulle 

zijn? want uit het reeds aangevoerde zijn dezelve 
higtelijk optemaken. Indedaad, om riet té 

spreken hoezeer werkeloosheid strijdig is met 

den aanleg van onzen onophoudelijk werkenden 
geest; hoe onbestaanbaar het met elkander 

zoude wezen, redelijke en verstandelijke ver- 
mogens aan den mensch in een volgend leven 

toetekennen, en tevens te willen, dat hij er 

geën gebruik van maakte; zoo behoeven wij 
slechts te letten op den aart van het ware geluk, 

‚dat wij zeker nimmer Zpicurisch zullen voor- | 

stellen (pv), als Bestond het in werkeloosheid 
* en 

(u) Zie Matth. VIII, 11, 1 Job, III, 2, 12 Thess. IV ‚14, 15. 

Marc. IX, 2 verw. 

(v) Met medelijden wijk lezen. wij de gedachte „ welke 

zich Ericurus van het geluk der Goden maakte, Zie Cic, Lib, 1 

de nat, Deorum Cap. 19, So; benevens de aanmerkingen en beden= 

kingen hier tegen Cap. 41, door eenen Stoïcyn (Bausus) geopperd, 
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en ledigheid » veilig mogen wij het derhalve voor 
eene „waarheid aannemen, dat bedrijvigheid’, 

_de-taak: der zaligen: zal uitmaken, eene taak, 
die zij des. te gelukkiger , des te vrolijker zullen 

{ 

kunnen volvoeren (w) omdat vele hindernissen, 

die zons thans dikwerf in onze werkzaamheden 

storen, of-ons het vermogen en den lust tot 

eischte , dan. zoude men tot nadere staving hier- 
van zich kunnen beroëpen op de Engelen , die, 

waar wij hen ook ontmoeten, overal als werk 
zame wezens voorkomen, vaardig ter volvoering 

hope op den Vorst der Engelen, Christus is. 

Is het nu aan geene bedenking onderhevig, 
dat gezellig en werkzaam verkeer ‘eene der 

ie 

‚(w) Wie oeil zich niet terstoud de woorden onzes iui 

in het Volmaakste Gebed; » Uw el atd gelijk in deu“ Hemel, 

galzoo ook op Aarde, ie 

… voortdurenden. arbeid benemen, ‘dan “geheel 

zullen ophouden. Ware het een dringend ver 

van den -wil des Oneindigen, terwijl hun eens 
gelijk te worden, een gedeelte uitmaakt, der 

heugelijke verwachtingen van een, iegelijk , wiens 

kenschetsende karaktertrekken van het aanwezen 
der Hemellingen zal uitmaken, dan blijft, na al 
het -gene te berde gebragt is omtrend de naau- 

| Wen: 
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we betrekking van het tegenwoordige op het 

‚volgende leven; omtrend de waarschijnelijke 

zekerheid, dat de tegenwoordig beoefende we- 
tenschappen dan niet geheel verloren, maar be- 

vorderlijk zullen kunnen zijn aan het geluk der 

zaligen, nog de vraag over, aan welke Weten- 

schappen bij name, wij dan dien heerlijken 
invloed in het gebied der geesten zouden dur- 

ven toeschrijven ? | 
Het Genootschap heeft in de opgave der 

vraag naauwkeurig de grenzen afgeperkt, bin— 
nen welke ons onderzoek zich moet bepalen; 

dat is: het heeft gewild dat men zoude aanwij- 

zen, welke kundigheden, naast en behalve 
die groote wetenschap der kennis van God 

en zijner vereering (waarin zonder twijfel de 
mensch in eene betere wereld zich zal volmaken) 
de onderwerpen onzer tegenwoordige beoefen 
ning zouden behooren uittemaken, om van der- 

zelver aanvankelijke beoefening ons hier namaals 
de zaligste voorregten te kunnen beloven. 

Edoch, in welken zinis het optevatten , wan- 

neer het Genootschap van een hopen der zalig- 
ste gevolgen spreekt? zoude het die zalige ge 

_moegens bedoelen, welke zouden voortspruiten 
uit eene verdere dadelijke voortzetting dier 

we- 
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wetenschappen; of zoude het blotelijk denken, 
aan den Aeilrijken invloed, welken dezelve, 

aan de overzijde des grafs, zouden te wege bren 
gen; ook zonder dat. zij verder werden 

aangekweekt? — na rijpe overweging is het 
den schrijver voorgekomen, dat hem niets ben 
letten kon, de vraag in deze tweeledige betee= 
kenis te verstaan, en het is op dit begrip, dat 

het overig gedeelte dezer Verhandeling gebouwdis. 

B. Doch! welke zijn nu die kundigheden en 
wetenschappen? geene onzes erachtens die al- 
leen door de aardsche behoeften en nooden zijn 
voortgebragt; geene die inspanning van ligcha- 
melijke krachten vorderen, zoodat zij het zweet 
des aanschijns veroorzaken; geene die ons af- 

matten en ‘vermoeijen, die ons des avonds uit- 
‚geput door den arbeid, op onze legerstede doen 

nederzijgen, en doen hijgen naar den verkwik— 

kenden slaap: maar zoodanige, die alleen be- 
trekking hebben tot veredeling van onzen geest, 
en tot meerdere volmaking onzer zedelijke en 

verstandelijke vermogens; zoodanige, die onze 
vreugd voltooijen, onze ziel met de aangenaam 
ste gewaarwordingen vervullen, en ons de 
edelste verpozing van den edelsten arbeid ver- 

j schaf- 
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schaffen; zoodânige. eindelijk, die alleén -over= 
eenkomstig zijn met het leven der Heerlijkheid , van 
het welk wij de grondtrekken reeds hebben op= 
gegeven: gezellig en werkzaam verkeer, Gode 
verheerlijkende: wasdom in kennis. en reine 
vreugde, | 

Ts het nu de Goddelijke beitsen: saldi N 
eedsteramig met de Rede; - deze grondtrekken 
van het volgend leven aantoont „dan zal het wel 
niet onredelijk zijn, noch eene vermetele poging 

genoemd worden, wanneer wij door deze lich- 

tende punten op den weg onzer nasporing geleid, 

hetondernemen , om zoo veel mogelijk te betogen : 

dat met betrekking tot het aanstaande gezellige 
verkeer, menschenkennis; ten aanzien van den vol 

genden Godverheerlijkenden wasdom in kennis; 

wijsgeerte, natuurkunde ‚geschiedenis, wiskunde 

en zielkunde, en opzigtelijk de reine wreugd 
der toekomst; toonkunst, de wetenschappen 

zijn, welke wij met vrucht zouden kunnen be 
@efenen, om eens van derzelver aanvankelijke 

kennis de zaligste gevolgen te ondervinden. 

 & 

Na ntaonei f «welke eene wetenschap! 
alle vorderingen in beschaving ,”” (zegt een be- 

roemd 
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Pöemd Wijsgeer van onzen tijd) (x), «op wel= 

«ke de mensch zich toelegt, hebben de bedoes 

«ling, de verkregene kundigheden en bekwaame 

«heden, ten nutte der wereld aantewendenz 

«maar het belangrijkst voorwerp in dezelves 

« waaraan ‘hij ze besteden kan, is — de mensch, 

«omdat “deze zijn eigen’ laatste doel is” voor= 

zeker «het belangwekkendste en opmerkens- 
« waardigste schepsel op aarde, dat zich aan 

«onze beschouwing aanbiedt, is — de mensch! 
«den mensch, wien de mensch, (zijn de woor-= 

den van LaAvArer) (j) wien zijne mensch 

«heid, niet het merkwaardigste is‚— houdt op 

« mensch te zijn, iets volkomeners, iets hoogers 

«kan ons de natuur niet aantoonen — het 

…— « waardigst voorwerp van beschouwing _ en 

« de eenige beschouwer is — de mensch. Naau= 

« welijks waag ik het te zeggen, (aldus drukt 
«zich een, in deze wetenschap bevoegde, Reg= 
À «ter uit, ) (2) hoe veel men er overal bij win- 

b el hens «nen 

(2) Zie Immanvern Kanz’s » Anilinadoge Vorrede (Kö 
nigsberg 1803) pils | 

(5) Lavaren AED A Fragmente, a Band,” 8 35 
bij NremeuEn. Characterist dek der Bibel, { Schaff hansen aib 

N tom, Te Pe 7 

(z) Nrauzuun, Charact, der Bibel, tom, 1, p. 17 18, 
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«nen, en hoe veel juister ons. oordeel over 
«den mensch worden zoude, indien wij naar 
«vaste grondstellingen, deze wetenschap be- 
«oefenden. Ik sta, wel is waar toe, dat wij 
«dikwerf veel schuim daar zouden, vinden, 

waar „wij thans goud zien; dikwerf de bron- 
«nen van vele daden geheel anders zouden 
«beschouwen, dan zij ons toeschijnen; dat 
«menige zoogenoemde groote daad in den 

«rang der kleine, ja der laaghartige bedrijven 
«zoude geplaatst worden, en menige Heilige 

«cuit zijne nis zoude tuimelen , waarin men hem 
«eeuwen lang, met goddelijke eer gehuldigd 
«had; ík erken ook, dat wij somtijds gerin— 
« gere gedachten van ons zelven zouden krijgen „ 
«dan onze hoogmoed gewoon is te voeden, 
«dat ons hart met zijn gewaand goed doen, 
«meer in verdenking bij ons zoude geraken, 
«als zulks tot hier toe het geval was: maar 
«wij zouden ook zeer dikwerf daar goede , groote 
«en edele menschen aantreffen, waar wij tot 

«dus verre geene andere dan huichelaars, dan 

« kleingeestige zielen, dan laaghartigen zochten, 
« vaak het edelst metaal vinden, waar wij niets 
« dan ruwen, steenachtigen grond vermoedden; 
«menigen miskenden, verachten, gelasterden 

« man , 
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« man, door onbarmhartige Priesters zelfs in 
«het graf vervloekt, wederom herstellen kun- 
«nen in de regten van waren zielen adel: nog 

«meer! zoo vele daden „ die„ons verdacht voor= 

«kwamen, zoo vele bedrijven, die den zweem 
«dan eens van deze, dan eens van gene on= 

«deugd hadden, zouden al dit onechte op eens 

verliezen, wanneer wij met ware menschen— 

«kennis dezelve proefden en toetsten, en ze, 
«zooveel dit ons mogelijk is, alleen met. het 
« bloote oog der waarheid beschouwden !’? 

Indedaad , wie twijfelt er aan, of onbegrijpe= 
lijk veel- zoude de omgang met menschen win 

nen , indien ‘de opgenoemde Wetenschap meer 
beoefend, en op het dagelijksch verkeer toege- 

past werd! wie twijfelt er aan, of velen thans 
door valsche oordeelvelling gescheiden , zouden 

in de broederlijkste overeenstemming, zich on- 
derling het leven veraangenamen, indien men 

van beide zijden meer bekwaamheid bezat, 
„om elkanders begeerten, neigingen, handeln 
gen en gansche bestaan in het ware daghiehn 
te beschouwen ! 

Ook aan gene zijde des grafs zal verkeer — 
verkeer met — menschen, plaats grijpen, die, 

hoe zeer ook ontheven van heerschende neigin= 
Be | gen 
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gen tot zonden, nogtans altijd als eindige wee 
zes onvolmaakt (aa) en als individu’s, hunne 
eigendommelijk (individuëele) neigingen , begeer-— 
ten en gemoedsbestaan, even zeer als op aarde 

hebben zullen. Hoe nu! zoude het niet de 

overeenstemming in dien eenmaligen omgang be- 
vorderen, zoude het niet van den weldadigsten 
invloed op dat toekomstig verkeer wezen, indien 

men zich met de groote Kunst om elkanderen 
naar waarheid te beoordeelen, aanvankelijk had 
bekend gemaakt? zoude zij ons niet de rijkste be- 
looning voor alle aangewende moeiten verschaffen, 

indien zij het middel ware, om hen te leeren 

kennen, die meer dan anderen vöor ‚ons per- 
soonlijk verkeer geschikt zouden zijn, hoe zeer 
dan ook de band eener algemeene hefde allen 

vereenigde? en veilig durven wij daarom op 

grond dezer redenering besluiten, dat een iege- 
lijk, die hier den mensch tot het onderwerp 

zijnes nadenkens kiest, eene wetenschap be= 
oefent, welke misschien, meer daú wij vermoem 

den , eene bron van zaligheid zal wezen, sprin= 

gende in het eeuwige leven! 5,2 

(a a) Natüurlijk vloeit dit voort uit onze beperkte "natuur, gwant 

volstrekte volmaaktheid is alleen eene eigenschap Gods, ook PA v- 

Lus geeft dit niet onduidelijk te kennen, 1 Cor, XIII, 13. Zië 

RriNnHarD Dogm. s. 637 bij wien men gewigtige opmerkingen 

omtrent dit stuk zal aantreffen, 
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__De belangrijks’ kundigheden, welke de 

mensch kan opzamelen, zijn behalve de zede 
lijke en godsdienstige, ongetwijfeld de zooda- 
nige, die tot de ontwikkeling, ‘opscherping en 
uitbreiding der vermogens van zijnen geest be» 

trekking hebben: en, indien vele andere we- 
tenschappen, als alleen geboren uit grove, 
zinnelijke of eigentlijk gezegde aardsche be- 

„hoeften, slechts zoo lang hare waarde behou= 
‚den, als deze behoeften zelve duren; dan mogen 
wij daarentegen vertrouwen, dat die kundig- 

heden, welke eenqn regtstreekschen invloed - 

‘hebben uitgeoefend op de veredeling der (ziele 
door de opheldering en verwijding harer begrip- 
pén niet ganschelijk zullen verloren gaan. Im- 
mers zij zijn het wezen der ziel als ingevloeid; 

zij hebben zich met hetzelve vereenigd; zij zijn 
‚_de bezittingen der ziel geworden : en elke wezent- 

_ lijke eigendom des geestes is boven de vernieling 
_des doods en boven het geweld des grafs verheven. 

De Wi ĳsgeerte is eené zoodanige weten. 

schap, en haar meenen wij gerustelijk de be 

f _ stendige leidsvrouw te mogen noemen des genen 
‚die haar beoefent, én. door haar de vermogens 

| _ van 
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“an zijnen redelijken geest ontwikkeld, opge- 

scherpt en uitgebreid heeft. 

Maar hoe! zal men de waarde der bestendig 

heid met eenigen grond kunnen toekennen aan 
eene wetenschap, zoo vruchtbaar in verschil 
lende, en elkander beurteling verdringende 

stelzels? zal men, zonder zich belagchelijk te 
maken, willen beweeren, dat eene wetenschap 

in de eeuwigheid eenig voordeel zal aanbren— 
gen, welke men bekennen moet dat bij velen 

voor een groot gedeelte in bespiegelingen en 

veronderstellingen bestaat? zal men in goeden 
ernst durven staande houden, dat eene weten 

schap aanwezig zal blijven, over welker grond _ 
beginselen men getwist heeft van PrArTo en 

Arrsrorrues af, tot op Locke, en van 
dezen weder tot op KANT; zonder dat het 
moeijelijke pleit nog voor allen even voldingend 
is uitgewezen? (5b) zal in het rijk van licht 

en orde eene wetenschap zelfs geduld kunnen 
worden, welke op aarde slechts uitgedacht 

schijnt te zijn, om twijfeling en verwarring daar 
te stellen ? _ Het 

(B5) Zie Resultate dep Philosophische forschungen über die 

xatur der menschlichen Erkenntnisz von Praro bis KANT. 

Eine gekrönte Preiszschrift von D. Tu, Suabedissen, Mar- 

burg 1808, 
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Het is zoo, de naam der stelzels van wijss 

begeerte is Jegio! het eene werd op de 

nale van het andere gesticht, en mis 
schien is juist hierin wel eene der hoofdoorza- 
ken te zoeken van deszelfs kort daarop volgende 
nederstorting; dan, het is ook geenzins aan 
eenig bejzonder wijsgeerig stelzel, dat wij duur= 
zaamheid willen toekennen: veel meer stemmen 

wij gaarne toe, dat zoo vele menschelijke be 
spiegelingen, als ijdel en nutteloos eens vol- 
komen verdwijnen zullen; maar de wijsgeerte, 

in het algerneen, is hettoch buiten tegenspraak 

welke de vermogens onzer ziele spant, den geest 
tot onderzoek. opwekt, en denzelve tot naden- 

ken, onderling vergelijken , waarderen «en be- 
oordeelen in staat stelt; en zoude dit alles niet 

de gewigtigste. voordeelen opleveren, dat wij 
evenwel naar gelang onzer, hier ontwikkelde en 

beschaafde. vermogens, niet alleen eenen des 

te hoogeren trap in de toekomst zullen bestijgen, 
maar ook deze meerdere ontwikkeling en bescha- 

ving derwaards zullen medenemen? — Neen !== 
valle eens vrij alles weg, wat een helderder in=- 

zien ons als niet proefhoudende zal doen be- 

schouwen; de vrucht der wijsbegeerte blijft 

nogtans over, want zij vormde ons voor dat le 

ven 
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wen, tot welks grondtrekken kennis, waarheid 
en de hoogste verstandsbeschaving behooren; 

want zij verstrekte ons tot eene aanvankelijke 
voorbereiding, om over de waarheid te leeren 
nadenken, welke gewis het edele doel der na- 
sporingen van elken zaligen onsterfelijken wezen 
zal, - À | 

Doch al hebben wij boven toegestemd, dat 

wele begrippen en meeningen, welke thans in 
eene hooge waarde bij ons staan aangeschreven 

te niet zullen gaan: daarom vloeit hieruit nog 
geenszins voort, dat dit lot alle zal treffen: im- 

mers is het zeer wel mogelijk, dat wij bij vele 
ijdele veronderstellingen, ook sommige waarhe- 

den aan onze zijde kunnen hebben, en behoef 

ik te zeggen, dat het bezit derzelve eenen schat 
der ziel zal uitmaken, welke haar nimmermeer 

ontnomen zal worden? behoef ik te zeggen, dat 

die waarheden de som onzer kennis in de toe- 
komst gewisselijk vermeerderen zullen? — Eene 
dubbelde reden hebben wij derhalve, om de 

wijsbegeerte ook onder die wetenschappen te 
rangschikken, welke voor ons niet alle waarde 

verliezen, maar welke integendeel met de 

vaste hoop op vergrooting van ons geluk in de 

eeuwigheid kan worden aangekweekt. em 
he | gs. 

raf 
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6 3. 

Indien er eenige wetenschap is, welke ons 
regtstreeks leidt tot de kennis, bewondering , 
en aanbidding der almagt, kefde en wijsheid 

Gods, dan is het de Natuurkunde! — te regt 
spreekt men daarom van een boek der na- 

tuur, in de beteekening van een onderwijsbock 
_des menschen: want het is immers de schep— 

ping, welke ons de eerste gedachte aan een 
hooger wezen inboezemt; het zijn immers de 

zienlijke dingen, waaruit wij den Onzienelijken 
in zijne volmaaktheden leeren kennen? | 

Eene oppervlakkige beschouwing van het ge- 
schapene houdt ons reeds in verbazing opgeto- 
gen, en doet ons met stillen eerbied vervuld 

uitroepen : «de Heer is groot en zine groot= 

‚ «heid is ondoorgrondelijk ! Hi heeft alles met 

«wijsheid gemaakt, en de aarde is vol van zijne 

EC goederen!” maar, indien wij nadenken over 
het verband van het geschapene onderling ; in- 

_ dien wij de verborgene werkplaatsen der na 
tuur binnentreden, en aldaar alles in rustelooze 

beweging tot scheiding en vereeniging, tot ont- 
binding en herstelling werkzaam zien; indien 

wij in de minst opgemerkte, dagelijksche ver- 

schijn= | 
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schijnselen, in keht, lucht en warmte wonde 

ren ontdekken van gadelooze kennis en alver- 

mogen; indien wij in elken zandkorrel, in elke 
bloem en plant, in elk dier, van den worm af, 

tot den mensch toe, diepten zien van onpeil- 

bare wijsheid en wetenschap: dan — zinken wij 
weg in aanbidding, dan gevoelen wij het mag- 
telooze der taal, om in woorden de gewaarwor— 

dingen uit te drukken, die ons doorstroomen 

voor den Ondoorgrondelijken en Onzigtbaren, 
voor wien niets groot, noch klein is; die slechts 
spreekt, en het is er; die slechts gebiedt, en 
het staat er; die door zijn magtwoord de Heme- 
len geschapen, en door den adem zijns monds 
het Sterrenheer. heeft voortgebragt. 

Doch de pracht, en majesteit dezer schep- 

ping gaat eens voorbij, als de dood, ons oog 
voor dezelve sluitende, ons in andere oorden 

overbrengt van het onmetelijk Godsgebied! —. 
en waar, welke, hoedanige zullen die oorden 

wezen? Indien de bepaling der plaats onzes toe 

komstigen verblijfs sommigen gewaagd zoude 

kunnen toeschijnen; dan zal men toch gaarne 
erkennen, dat hetzelve, uitgekozen door de 

Hoogste Wijsheid, ook hoogst geschikt zal we- 
zen ter bewoning voor ons, als zinnelijke we- 

zens , 
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zens, hoedanige wij altijd blijven zullen, maar 
juist deze onze zinnelijkheid, hoe gereinigd en 
gezuiverd van al het grovere aardsche men 
zich dezelve ook verbeeide, veronderstelt weder 
om eenen voor haar gepasten zinnelijken werke 

kring ,„— eene nieuwe ons omringende zinnelijke 
schepping, — en eene nieuwe zinnelijke natuur, 

welke niet minder dan de lagere aardsche, in 

hare veelsoortige voorwerpen het merkteeken 
vertoonen zal der Opperste Wijsheid. — En, 
zouden dan, in die edelere schepping, geene 
regelen meer gelden, volgens welke de Almag- 
tige deze aarde gevormd, en sedert duizenden 

van jaren in stand gehouden heeft? zoude alles, 

wat wij van het tegenwoordige wezen en wer= 
ken der dingen hebben nagespoord, ten eene 

male nutteloos zijn, wanneer wij de nieuwe 

aarde bewandelen zullen ? — Maar! — het voor- 
treffelijkste aardsche schepzel, zal nog te veel 
kenmerken overhouden in hoogere kringen van 

zijn vorig bestaan, — de toekomende mensch zal 
te veel gelijkvormigheid blijven bezitten, aan den 

tegenwoordigen, — dan dat wij bij gevolgtrek 

king hier uit niet zouden durven afleiden, dat 
ook in zijne eenmalige woonplaats veel zal voor= 
komen, hetwelk overeenstemt met zijne huidi- 

| | ge? 

1 
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ge I= Vele natuurwetten derhalve, die wij hier 

door onze nasporingen als eeuwig en onveran— 
derlijk hebben leeren kennen, zullen wij dan 

ook hier namaals eens als zoodanig beschouwen; 

wat meer is: met scherpen blik voorzien, en 
met hooger denkvermogen begaafd, zullen wij 

naar die wetten ook dieper kunnen doordringen 

tot de oorzaken van vele dingen, naar welke 

wij thans uit derzelve verschijnzelen nog slechts 
gissen kunnen; en wie ziet niet in, hoe het uit 

dien hoofde onze aanvankelijke natuurkunde is, 
welke ons het heerlijkste verschiet opent, op 
de aangenaamste bezigheden der eeuwigheid: 

bezigheden voorwaar, welke altijd nieuwe op- 
wekkingen zullen verschaffen tot prijs en groot 

making des Hoogverhevenen , die voor elke ein— 
dige aanschouwing verborgen, en onzigtbaar 
door zijn wezen, alleenlijk uit zijne werken ge 

zien, en erkend zal moeten worden? — 

6 4. 

Niets is meer geschikt om onzen geest met 
ware wijsheid uitterusten, dan de beoefening 

der geschiedenis, zij is het, (en ziet: daar het 

hoogste, het edelste standpunt tot hetwelk wij 

ons immer in hare beschouwing verheffen kun- 

| nen,) 
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nen,) zij is hêt, welke ons bet sprekende en 
rijke tafereel verschaft van de handelwijze door 
God, gedurende bijna zestig eeuwen, met zijn 
redelijk schepsel gehouden; zij is het, welke 
ons leert, hoe Hij, de Schepper der wereld, 

het altijd was, die het lot der volken afwoog, 

en de harten hunner Koningen en Vorsten als 

waterbeken naar zijn welgevallen leidde ! — tot 
eerbiedige bewondering, tot knielende aanbid 
ding worden wij bewogen, zoo dikwerf wij 
den hoogen gang nasporen, welke zijne Voorzie- 
nigheid van den aanvang af, tot op den huidigen 
“dag gehouden heeft. Tot dankbare verheerlijking 
zijns naams wordt ons hart krachtig opgewekt. 
zoo menigmaal wij in àlgemeene en bijzondere 
gebeurtenissen opmerken, hoe Hij het was, die 
zoo vaak uit de vreesselijkste duisternis het 
vrolijkst licht deed geboren worden, en ten 
beste bestuurde, wat de mensch ten kwade 

had gedacht. Geschiedenis! ja, zoo iemand, 

dan is zij de predikster der wijsheid Gods 
en de verkondigster zijner groote én almagtige 
daden: zigtbaar toch schetst zij ons zijne zorg 

“af voor de bevordering der ware vereering van 

zijn Wezen, duidelijk toont zij ons zijnen vasten 
en magtigeù wil, om zijn naam, tot heil van al- 

ie len , 
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len, eens een te doen zijn over de geheele aarde! 
Maar hoe! is het soms niet, als of die zelfde 

geschiedenis het bestaan eener vaderlijke 
Voorzienigheid bij ons in verdenking wil bren 
gen, ofschoon zij ons duizendmaal op dezelve 

vingerwijst? is het soms niet als of zij ons wil 
doen twijfelen aan het aanwezen Gods, van 

wiens Alregering zij nogtans op elke bladzijde 
spreekt? waartoe geeft zij ons anders zoo veel 

stof tot vragen, die ‘wij nimmer voldoende kun- 

nen beantwoorden? waartoe anders noopt.zij - 

ons, tot het opperen van bedenkingen welke on 

oplosbaar zijn ? waarom gewaagt zij, onder het 
bestuur eenes liefdevollen vaders, niet van alle 

vorsten , als van Trrussen? waarom zoo dikwerf 

van Nero’s , CALIGULA’S, CARACALLA ss ÂT- 

TILA’s en CHRISTIERN’s? waarom meldt zij ons 
onder de regering des waarachtigen, niet den 
onafgebroken voortgang van waarheid en licht? 

waar toe van martelvuren, auto da fés, van 

inquisitie en bartholomeus nachten ? waarom zegt 
zij, dat onder het oog des Heiligen en Regt 

vaardigen, dikwerf de edelste Regenten, een, 
Henprik de wierde, een GusrTaAaAr de. 

derde, een WinneMm de eerste door boose- 

wichten werden vermoord, terwijl volksbeulen , 

een 
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een Frurps de tweede, een LonrEwijx de 
veertiende op hunne troonen stierven ? waarom 
verhaalt zij van de zigtbare zegeningen, welke 

dikwerf het eene volk boven het andere, het 

eene werelddeel boven het andere genoot! daar 

toch bij God geene aanneming des persoons kan 
zijn? waarom spreekt zij van zoo vele geesels 
der menschheid, van oorlogen, pestziekten,. 

aardbevingen , watervloeden en diergelijke ? 

waarom .…….. maar wie zoude met de ge- 
schiedenis in zijne hand de lijst dezer beden 
kingen niet ‘aanmerkelijk kunnen vergroten? 
toereikend is het voor ons oogmerk - slechts 
eenige, die ongezocht ons in gedachte kwamen, 
te hebben opgenoemd, 

Nog is het hier op aarde de tijd niet van 
diepere inzage in het onderling verband van 

tijden en zaken; neg is het aanschouwen Ons 

niet altijd vergund, maar wordt het gelooven en 
vertrouwen dikwerf een kinderlijke pligt. Edoch, 

zal dit altijd zoo blijven? zal de eeuwigheid niet 
veel ophelderen omtrent de wegen en leidin= 
gen, welke God met het menschdom in het gen 

meen, en met zijne Kerk in het bijzonder ge- 

houden heeft ? e= van onze eigene lotgevallen is 
en j df 
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dit wel zeker, want hoe zoude de mensch an— 
ders Jet zeer uitnemend eeuwig gewigt van 
heerlijkheid regt naar waarde kunnen schat- 
ten, indien hij zich de verdrukkingen niet kon 
de herinneren, onder welke hij op aarde zuch- 
ten moest? hoe zoude hij met gejuich maatjen, 

als hij vergeten konde, onder hoe vele tranen - 

hij het zaad had uitgestrooid? maar! — als wij 
onze vroegere omstandigheden herdenken zullen, 
dan zullen wij immers ook de lotgevallen van 
anderen , waarmede de onze dikwerf in een on- 

afscheidelijk verband stonden, in ons geheugen 
terug moeten roepen? en dan zal het ook wel 
geene dwaasheid heeten, te zeggen: «eens wer- 
«pen wij ook heldere blikken op meer alge 

‚ «meene gebeurtenissen, en beschouwen dezelve 
«in haren zamenhang: eens ziet het onbeneveld 

«oog de duisternissen opgekldard, de leemten 
«aângevuld, en de tegenstrijdigheden, welke 
«wij kortzigtige overa} meenen optemerken, 8e 
cheel en al uit den weg geruimd!” | 

En welk eene vreugd, welk een genoegen, 
welk eene stof tot verheerlijking Gods zal ons 
deze beschouwing opleveren !—=o0! zoo de Ghris- — 

ten reeds in dit leven de innigste vreugde smaakt, 
wanneer hij van achheesn in bijzonderheden. 

het 
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het bestuur zijnes Hemelschen Vaders geregt- 

vaardigd, en als ‘wijs en liefderijk gehandhaafd 

ziet, wie zal ons dan het blijde gevoel beschrij- 

ven, dat zijne ziel zal doorstroomen, als hij in 

alle de daden Gods de onuitsprekelijkste goed 

heid, de onnaspeurelijkste kennis zal bewonde= 
ren? Ja, nederig en ‘onderworpen, moet hij 
hier nog dikwerf zeggen: «de Heer zal het 
«voorzien!®® maar ginds juicht hij : « de Heer 
cheeft het voorzien!” hier is het nog menig- 

maal pligt, met gewillige overgave van zich 
zelven te spreken: «de Heere doe, wat goed is 
cin zijne oogen,” maar gins stamelt hij: «gij 

«hebt alles welgedaan Vader! en uw doen is 
enkel Majesteit ! ° | 

Wel hem dan, die met een Christelijk-Gods- 
dienstig oog en, hart zich dikwerf verdiept in 
de overdenking der geschiedenis van tijden en 

volken! wel hem! die haar tot leidsyrouwe 
‚kiest, ter verkrijging van, levenswijsheid, en ver— 
heerlijking Gods! want verschaft hem zulks in 

dit leven vaak de ruimste stof, om Hem te lo- 

ven wiens wegen niet onze wegen, wiens ge- 
dachten niet onze gedachten zijn; hoe rijk zal 
dan voor hem die bron niet vloeijen , wanneer 

hij in het groot opgetrokken en voltooid gebouw 
| $ | der 
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der;Godsregering, overal de heerlijkste orde ziet 
heerschen ; wanneer hij opmerkt, hoe zelfs dat 
gene wat hij op aarde meende tot deszelfs ver-- 
gruizing te zullen strekken’, dienen moest, om het 

op de onwankelbaarste grondslagen te vestigen , 
en met de stevigste pijlers te schragen ! — 

65. 

Nergens handelt de natuur sprongswijze ‚ maar 
overal vinden wij bij haar den zachtsten, vaak 

onmerkbaarsten overgang van het mindere tot 
het meerdere volmaakte: niet terstond prijkt de 
lelie in hare gansche pracht; niet terstond ver- 

heft zich de eik tot zijne statige hoogte; gene 

‘ontwikkelt zich eerst langzaam uit haren. bol, 

brengt vervolgens bladeren voort en wacht 
eenen geruimen tijd voor zij den kelk ontsluit, 

en ons hare schoonheid vertoont; deze heeft 
zelfs jaren noodig eer uit den eikel het tengere, 

nog buigzame rijsken is voortgeschoten, terwijl 
eené halve eeuw is voorbij gesneld, voor dat gij 

den breedgetakten en rjkpenladerden boom aan 

schouwen kunt. 

Niet anders is het met din gang der mensche 

lijke beschaving gesteld: eensklaps redeneren wij 

niet als wijzen en verstandigen; plotseling gera- 
| | ken 
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ken wij niet tot juiste begrippen en zuivere voor 
stellingen, maar slechts van lieverlede: als wij 

kinderen zijn, spreken, doen en bedenken, wij 

als kinderen; maar zoodra wij tot rijper jaren 
gekomen. en oud geworden zijn, dan doen wij 
van zelf te niet, het, geen den kinderen eigen — 

is, omdat onze begrippen waardiger, edeler en 

Ewijzer zijn; ja, hetzelfde dat wij in de bewe- 
‚ ging der ligchamen opmerken, die zich niet van 

de eene plaats naar de andere kunnen bewegen, 
‚zonder alle de punten der lijn te raken, die de 

uitersten van elkander scheidt, slaan wij ook 
__gade in de verstandelijke vorming van den mensch: 
alles geschiedt trapswijze, en van oogenblik, tot 
__ oogenblik, | 

Alzoo zal het buiten kijf ook in het andere 

leven zijn; en, zoo wij ergens analogie tusschen 
_ het tegenwoordige en het volgende mogen ver- 

_ moeden, dan is het te dezen aanzien. Vlugger 
moge onze bevatting, helderder ons doorzigt, 
_ _opgeklaarder onze denkbeelden wezen; doch dit 

neemt niet weg, dat dit doorzigt eerst lang 
_ zamerhand die helderheid; onze denkbeelden 

die klaarheid; onze bevatting die vlugheid ver 

krijgen zal, en wij niet eensklaps tot dezelve ge 

raken zullen: doch welke wetenschap is meer 
9. | ge- 
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geschikt, om ofs in onzen huidigen werkkring ; 
bij de opscherping van ons denkvermogen, tot 
juistere, vastere, grondigere redenering. opte- 

voeren ; om ons beter te vormen voor de bepein- 

zing van hooge en afgetrokkene waarheden, dan 
die welke onder de Grieken bij uitstek den 
Raam van Wetenschap ( Mathesis ) droeg, en 

Wij met den algemeenen naam van Wiskunde 
bestempelen? 

Is ket nu bijna beslist zeker, dat naar mate 

wij ons-hier beschaafd, en de vermogens onzer 
ziel ontwikkeld hebben, naar die mate ook de 
trap van beschaving zal wezen, op welken de 

Alwijze ons tot hoogere en hoogere opklimming 
plaatsen zal; hoe veel zullen dan de- voorregten 
des genen wezen, die in het land zijner vreemde 
lingschap zich met eene wetenschap onledig 

hield, welke hem den koninklijken weg aanwees, 

om op de kortste en de zekerste wijze de waar 

heid uittevorschen? Men versta met dat alles 

den schrijver hier wel: geenzins wil hij zeggen, 

dat de wiskunde daarom zoude behooren be 

oefend te worden, wijl hij gelooft, dat zij 
zelve in hoogere gewesten zal worden aange- 

kweekt. Neen zeker! maar om dat haar in= 

vloed van dién aart op de wijziging, stemming 
| | en 

4 
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en regeling van onzen geest is, dat zij denzelven 
behulpzaam szal wezen, in het nasporen van 
zaken, in het doorgronden van dingen, die als 
dan-de onderwerpen van overdenking en beschou= 
wing zullen uitmaken; om niet te spreken hoe 

zij welligt-zal kunnen toegepast worden op we= 
tenschappen, die de inwoners van het onmete- 

lijk Godsrijk zullen bezig houden ; wetenschap- 
pen evenwel, welke tot nog toe geen oog ge- 
zien, geen oor gehoord heeft, noch waar van 

eene gedachte in het hart des menschen is op= 
gekomen! | 

$ 6. | 

Edoch hoe digt een gordijn de toekomst 
ook voor onze blikken bedekke en welke dikke 

duisternis ons ook belette te zien, wat aan. de 
_ overzijde des grafs voorvalt; de mensch, dit 

‚mogen wij nogtans gelooven, de mensch zal 
__pimmer ophouden voor zich zelven ten onder 
__ werp van nasporing te verstrekken, 

Met regt verbazen wij ons over de voortgan= 
gen welke hij gemaakt heeft in onderscheidene 

_opzigten, en met een zeker gevoel van: billijke 
 trotschheid en eigenwaarde oogen wij de reu- 
_genstappen na, welke hij nog dagelijks doet 

op 
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op de bane der uitvindingen en der kunsten: 

dan tart hij de woede der zee, ens hoezeer de 

verbolgen oceaan zijne golven uit de diepste 
afgronden hemelhoog opzweept, en den roeke- 

loozen dreigt in zijne kolken te verzwelgen; 

zoo blijft hij bedaard bij dit woeden en dreigen, 
waagt het brooze lijf op eene ranke kiel, en 
werpt in de verstafgelegene werelddeelen in 
behouden haven het anker; dan” beheerscht hij 

het alverzengend en alverbrijzelend vuur des 

bliksems, leidt het naar zijne willekeur, en 
dwingt het dien onschadelijken loop te nemen, 

“dien hij hetzelve gelieft voorteschrijven; dan 

dringt hij door in de diepten der aarde, 

woelt in hare ingewanden, ontrukt haar hare 
schatten, en maakt zich meester van de geheimen, 

welke zij in haren donkeren schoot. verbergt; 
maar dan ook weder verheft hij zich stouter in 

zijne vlugt. dan de adelaar, waart rond in de 

bijna oneindige ruimten der hoogere gewesten, 
en meet den zons-afstand en de hoegrootheid 
van den Uranus even zeer als hij dien van 
Mercurius bepaalt en berekent; hij... doch 

genoeg! — zouden wij het kunnen gelooven? 
die zelfde mensch, die met zijn brein en met zijne 
kracht- alles schijnt te kunnen bevatten en be- 

mees. 
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meesteren, die zelfde mensch is — een vreem- 

deling in de kennis van zijnen eigen geest! — 
een raadsel voorwaar, en eene onoplosselijke 

verborgenheid zijn wij voor ons zelven, welke 
ook enze kennis in andere opzigten zijn moge; 
en wie zal dit niet gereedelijk toestemmen, die 
eenigzins weet, welke wonderbare verschijnselen. 

het nevelachtige magnetisme ons omtrent de 

werkingen, krachten, vaardigheden en vermo- 
gens der ziel heeft opgeleverd! hoe? meenen wij 

te mogen vragen, zullen deze raadsels nintmer 

worden ontknoopt, deze duisternissen nimmer 

worden opgehelderd? zal de mensch altijd een 

vreemdeling voor zich zelven blijven, zal hij 
nimmer, in zich zelven gekeerd, ontdekken kun 

nen kunnen, wat zijn edelst deel, wat zijne ziel 
zij? voorzeker zal hij dit! want wij kunnen im- 
mers redelijker wijze niet denken, dat de Eeu- 
wigheid die in alles den-wasdom van kennis zal 
bevorderen, hier alléén stilstand op dezelfde 

hoogte zal gedoogen? wij kunnen immers niet 
verwachten dat ginds, waar alles voortgang en 
volmaking zal ademen, de kennis van den men- 
schelijken geest op den achtergrond zal blijven 

staan in het vak der Hemelseche wetenschap- 

pen? buitendien, wanneer ergens drijfveren zul- 

len 
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len te vinden zijn tot den lof des Allerhoogsten;, 
dan zal het in deze kennis wezen; wanneer er= 
gens bronnen zullen ontdekt worden tot veraan— 

genaming van den omgang hier namaals, dan 

zal men ze in deze wetenschap aantreffen ; en 
deze drijfveren zouden dan verlamd worden, 

deze bronnen gestopt blijven? denke, wie zoo 
denken wil, maar men zie toe dat men niet 
door de vrees van te aardschgezind omtrent het 

Hemelsche te denken, zich late verleiden om 
den Hemel te ontnemen wat waarlijk Hemelsch is ! 

O! zoo het waar is, dat de invloed des lig 
chaams, aan zonde onderworpen, ons te dikwerf 

belemmert in de nasporing van waarheid en 
kennis; zoo het waar is dat hetzelve eeniger- 
mate de kerker der vlugge ziel genoemd kan 
worden; hoe zal het dan zijn, wanneer onze 

geest, uit-zijne gevangenis ontslagen, in volle 

vrijheid werkzaam wezen en door geene uit- 
wendige beletselen meer gehinderd zal worden ! 
dan voorzeker zal hij eerst regt in de gelegen 

heid zijn, zich zelven te leeren kennen: dan zal 

deze. wetenschap met. meer vrucht dan in het 
tegenwoordige leven kunnèn beoefend worden, 

en ik verbeelde mij, hoe deze beoefening meer= 

malen de stof zal opleveren tot het eenstemmig 

dan. 
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aan te heffen lied têr eere van Hem, die ons 
zoo wondervol gemaakt heeft, en tot wiens ge= 

Niet moeijelijk is hèt thans te bevroeden wat 
wij met deze voorgedragene denkbeelden willen 

j_ te kennen geven, en waarheen deze gedachten 
ons leiden moeten; namelijk tot. de stelling: dat 

indien wij ons op aarde toeleggen op de kennis - 
onzer ziel, en daarin zoo veel vorderingen mo- 

5 gelijk pogen te maken, wij ons op eene weten 

schap bevlijtigen, in welker verblijdende voort- 
zetting wij ons niet alleen: mogen verheugen, 

S maar die bij de heerlijke aantebrengene genoe— 
gens daarenboven ook ons hart zal stemmen 

À tot den lof des Oncindigen! — 

nk gef: 

Reine vreugd houden wij met regt voor, een 
gedeelte van het geluk, dat de zaligen beërven, zul 

len : zorgen en. bekommeringen achtervolgen, hier 
steeds den sterveling, en niemand is er, die 
zeggen kan zijn. leven steeds in ongemengd ge 
noegen te hebben doorgebragt. Ach! van hoe 

veel verdriet en nooden is het sombere. graf 
de eindpaal, en hoe waarachtig zijn de woor- 

den 
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den die wij over onze dooden kunnen uitspre- 
ken : zij rusten van hunnen arbeid! maar hoe 

veel anders zal het leven der zaligen zijn! ver 
bannen zal uit hun midden wezen alle innige 

weedom en knagend verdriet der zielen, wart 

Gol zal bij hen woonen, en zi zullen zijn wolk 

zin, en God zelf zal bij hen, en hun God zijn, 

en God zal alle tranen van hunne oogen af= 

wisschen , en de dood zal niet meer zijn, noch 

rouwe, noch gekrĳt, noch moeite en zal meer 

zin, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan, 

en Jezus Christus is, in den onbeschrijfelijken rijk 
dom, zijnermet bloed verzegelde liefde, alles voor 

allen, alles in allen geworden ! — Indedaad de 
hoogste genoegens, voor welke de mensch vat- 
baar is, zullen dan gesmaakt en genoten wor- 
den, en wanneer de Bijbel ons daar van eenig 

zinnelijk denkbeeld. wil mededeelen, dan ge- 
schiedt zulks onder de voorstelling van het aan— 
heffen en onafgebroken zingen van liederen 
ter eere van God en zijnen Zoon: (cc) treffende 
en opmerkenswaardige voorstellingen! = wel is 

waar, wanneer wij boven de stelling voordroe- 
gen, dat ook de toonkunst niet geheel te loor 

zal gaan voor. de oorden der onsterfelijkheid, 
| dan 

(ec) Zie Openb, V‚,g XIV,3 XV, 3 
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dan vinden wij voor deze meening geene Degt- 

streeksche bewijskracht in dergelijke uitdruk- 
kingen des Bijbels ten aanzien der hoogste za 

ligheid; daar wij dezelve slechts als beelden be- 
schouwen, onder welke de onbegrensde vreugd 

der Eeuwigheid ons wordt afgeschaduwd ; maar 

indien wij er nader opletten, hoe het in den 

aard des menschen ligt, zijne blijdschap door 

jubel en gezang te uiten; indien wij acht geven, 
hoe de toonkunst uitermate geschikt is ter 

verhooging van innige genoegens der ziel, dan 
hellen wij des te gereeder over tot de gedachte, 
dat ook déze wetenschap of kunst de zaligheid 
niet weinig zal kunnen verhoogen of vermeerderen. 

Edele toonkunst! naar waarheid zegt een der 

“ouden (dd) «dat de natuur haar aan de 
«stervelingen ten geschenke heeft gegeven, ter 
«leniging der rampen die hen treffen, en ter 
«vermindering hunner zorgen en verdrietelijk 

cheden:” trouwens, hoe menigmaal heeft zij 

het gerimpeld voorhoofd ontplooid, hoe dik- 

werf het gemoed in betere stemming gebragt, 

hoe vaak de zorgen verdreven, die als donkere 

onweerswolken over de ziel zweefden! 

Ede- 

(dd) ZieQvinrin, Orat, Lib.1 cap. 1o. (Edit, Petri Galandi 

1604) p. 49, waar men meer tot lof der toonkunst vinden zal, 
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Edele kunst! Neen! «de Ínsteller van on- 

«zen heiligsten Godsdienst heeft nimmer dezelve 
«afgekeurd, maar integendeel de hemelsche 

«vreugde ook onder zulke beelden voorgedra- 
«gen, waarin de muziek geene geringe. plaats 
« bekleedt” (ee), en wie weet, hoe zeer eens 

het plegtstatig gezang zijn hart gestemd hebbe, 

tot het betoonen der moeijelijkste gehoorzaams 
heid aan zijnen vader, in den jongsten avond 

“zijns levens! — (ff) 

Maar meer dan dit verschaft zij ons: zij is 
gelijk een Joodsch wijsgeer zich uitdrukt (2e) 

«de bron van alle zinnelijke genoegens, en ver- 
«eenigt in zich als in een middelpunt alle 
« mogelijke genietingen”: met onuitsprekelijke 

gewaarwordingen doorstroomt zij onze ziel, tast 

de fijnste vezelen des gevoels aan , ontrooft ons 
als het ware aan de aarde en het aardsche, 

verheft ons tot voor den. troon des Hoogstvol- 

maakten, en doet ons opgetogen en verrukt van 

zinnen iets gevoelen van het geen wij « godde- 
Ss clijk- 

(ee) Zie H‚, vAn AurneEnN, Mengelingen in proza en poëzij, 

pag: 185, 

(ff) Zie Matth, XXVI, 5o. 

(gg) Zie Mozes Mennersonn’s Philisophische Schriften, 

Tip. 84, in de Verhandeling über die Empfindungen, 
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; «lijk schoon” meeneù te moeten noemen: Edoch 

ik wil geen lofredenaar: dezer kunst worden; 

alleen vergunne men mij deze vraag: wanneer . 

wij in het volgende leven ook als zinnelijke 

wezens (Ah) bewerktuigd zullen zijn, en dus 
ook “zinnelijke gewaarwordingen en zinnelijke 

genoegens zullen kunnen genieten, (eene waar- 
heid welke noodzakelijk. uit het geloof eener 

eenmalige omkleeding met ligehamen voortvloeit) 

zullen wij dan zeggen en staande houden, dat 

de edelste, de schoonste, de reinste, de hart- 

verheffendste van alle zinnelijke gewaarwordin- 

gen, de toonkunst, ons onbekend zal blijven? Ì 

zullen wij dan beweren willen, dat wij voor 

die genoegens welke zij verschaft geheel koud, 
ongevoelig en onvatbaar: blijven zullen? Neen 
voorwaar! en, hoe zeer thans bij sommigen 

dat gevoel en die zin voor deze kunst nog niet. 

vn 

(Ah) Ofschoon ouze ligchamen in de volgende wereld edeler dan 

Pe 

onze tegenwoordige zullen zijn, zoo stellen wij ons dezelve nogtans 

als zinnelijk voor, waut wat een eigelijk gezegd geestelijk lig= 

chaam zij, kunnen wij bij geene mogelijkheid begrijpen; de uit- 

drukking côte mievmarins bij Pauuus 1 Cor. XV, 44, beteekent 

niets anders volgens het verband, dan een heerlijk, duurzaam, on= 

verderfelijk ligchaam: meu zie de voortreffelijke Verhandeling van 

J.F. N. Morus, in Diss. Phcoll, et Philoll, ad locum 1- Cors 

PAP 55-55. Edit, altera T. 1 p. 178, sqqe 
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gevonden wordt, uit hoofde van zekere onvol 
maaktheid in de bewerktuiging des gehoors, 
eens evenwel zal dat gevoel en die zin de 
eigendom van allen wezen, en niemand zal er 

gevonden worden, die niet met blijdschap zijne 
toonen zal vereenigen met het gemeenschap 
pelijk lied van reine geesten en gereinigde men- 
schen ! | | 

En welke is derhalve de gevolgtrekking die 
wij hier uit afleiden? zonder twijfel deze: dat 
ook de toonkunst tot de klasse der wetenschap= 

pen behoort, van welker gedeeltelijke kennis 

wij ook aan gene zijde des grafs ons de heil- 
rijkste gevolgen mogen voorspellen, en die wij 
alzoo niet zonder nut voor de vermeerdering 

onzer toekomende genoegens aanvankelijk zul- 

len aankweken. | 

Keane 

Hier gelooft de schrijver dat het plan is afge 
loopen , hetwelk hij tot het opstellen dezer Ver- 

handeling ontworpen had: in hoe verre nu de 
daar in vervatte beantwoording der uitgeschrevene 

vraag aan de gevorderde vereischten voldoet, laat 

hij aan het verlicht oordeel des Genootschaps overs 

menig genoeglijk oogenblik verschafte hem de 

ont 
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entwikkeling zijner. gedachten aangaande een 
onderwerp , dat te allen tijde voor hem bekoor— 

lijk was en waaromtrent het dwalen zelfs aan 

genaam — misschien verschoonlijk is: hij 

zoude derhalve zijne pen nederleggen , en ein 
digen kunnen: dan, nog iets ten slotte, 

Indien de schrijver welligt hier of daar eene. 
stelling heeft geopperd, eene meening heeft 
voorgedragen, welke minder op hooge waar- 

sCchijnlijkheid dan op zijne eigene wijze van 

zien en gevoelen rust, zoo geschiedde zulks 
gewisselijk buiten zijn. weten en tegen zijne be 

geerte; daar hij zich verleer door eene herhaal 

de lezing en overdenking van het geschrevene 

heeft, pogen te overtuigen, van zich tot geene 

gevoelens te hebben laten verleiden, die, hoe 

uitlokkend ook, hem min bewijsbaar zijn voor- 

gekomen. ne 

Dikwerf dacht hij bij zich zelven, waarom 
weten wij dan toch zoo weinig van de gesteld 
heid des toekomenden levens? waarom is de 

mensch, op de grenzen van twee werelden ge 
plaatst, zoo onkundig van die der geesten, wel- 
ke hem nogtans eens tot zijn altoosdurend ver- 

blijf "val worden aangewezen ? maar! wanneer 
hij 
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hij wederom overdacht, hoe het eene onmoge= 

lijkheid is er--meer van te kennen dan geo 
penbaard werd, en wij uit dit geopenbaarde 

redelijker wijze kunnen afleiden; wanneer ‘hij 

overwoog ‚ hoe heilzaam die duisternis der toe- 

komst is voor onze tevredenheid. met het tegen= 

woordige; voor de vervulling onzer pligten; 
voor de oefening van ons geloof en voor onze 
vorming tot hooger geluk; dan eerbiedigde hij, 

met dankbaar gevoel de liefderijke wijsheid des 
_Hemelschen Vaders, wiens plan het altijd is, 
zijne kinderen op zijne, dat is op de beste wijze 
naar ‘het oord hunner bestemming heen te lei- 
den (ii). Overigens is het genoeg, de onwan- 

kelbare hoop te mogen voeden, om, zoo wij 

Jezus en zijne verschijning hebben hef gehad, 

Hem eens gelijk te wezen en eeuwig bij Hém te 
zijn. Heerlijk oogenblik, in welke deze hoop 
vervuld, zal worden! oogenblik welke de dag 
des doods vrolijker doet worden dan de dag 
der geboorte; oogenblik van waarheid, licht, 

leven en onsterfelijkheid! 

_cJa nog moeten wij het weten, dat het de 
| tijd 

“_(#£) Men zie dit een en ander breedvoeriger ontwikkeld door 

J. M. Roux, sermons sur Détat intermediaire, Amst, 1805, 

pag: 8-18, | 
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«tijd is onzer voorbereiding; nog moeten wij 
chet juk der zinnelijkheid voorttorschen, om 
«onder heizelve beproefd, getoetst en geoefend 
«te worden; nog moeten wij onze algeheele 

«zwakheid als aardbewoners leeren gevoelen, 
cen erkennen dat wij op verre na niet volkomen 

cen voleindigd zijn, om des te vuriger, des te 

caanhoudender te leeren wenschen het eens te 

«worden. Eens moet de dag der volle vrijheid 
«naderen, als deze hut instorten, als deze 
« aardsche woning gesloopt zal worden: dan, 

«vaar dan heen, mijn geest, naar die eeuwige 

« Vrijheid! — met brandend verlangen toefde 

«ik U aanminnigste der dagen! Feestvolle dag! 

«Boozen mogen beven en zwakken treuren, 
«maar voor mij zult gij een dag van gejuich — 
«de dag mijner verlossing wezen! — _ 

« dan, mijn geest, verdiep u dan geheel in waar- 
cheid en bid Hem aan, die de Koning der 
« Waarheid is; Hem, de eeuwige bron, uit 

«welke wij waarheid, licht en leven zullen 
«scheppen (£4)!’ | 

Felicem — qui ista jam novit! 

| Seneca in consol. ad. Marciam ; 

Cap. XXV. in fine, 

(EE) Zie G,A, Trirrer, Erläaterangen der Theoretischen and 

Practischen Philosophie, (Frankfurt am Main 179:,) pag. 51á. 
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opgegeven: 

Welk gezag behoort men toe te kennen aan 

de Goddelijke wetten, door. Mozes aan het 

Israëlitische Volk gegeven, ter beslissing 

van het geen zedelijk goed of kwaad, regt 

of onregt is in eene Maatschappij van 

Christenen ? | | 

DOOR DEN HEER 

J. VERBURG, 

_ Hoogleeraar der Oostersche Letterkunde te Deventer. 

Aan wien de Gouden Eerprijs, door het 

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WE- 

TENSCHAPPEN, den 26 Mei 1824, is toe 

gewezen. | 
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tenen! rn ‚mijner, ‘kennis Kwam ‘frer mij niet 

weing, Ì het. gewigt, der zelve, en in, stilte dee 

ik, hulde, aan, de. edele bedoeling van “het 

Zeeuwsch Genootschap. der Wetenschappen ,i in 
derzelver, Opgave, doorstratende, Mij beving, de 
lust, om mijne krachten, té beproeven aan eene 
stoffe der overweging van elken Christen hoogst 
wiardigs ja“vaù dat aanbelâng ; "dát derzelver 
grondige | beoordeeling - “den” -uitgebreidsten - in= 

vloed moet uitoefdnen “op de “rust enden “wêl- 
stand “van eerie Christelijke Maatschappij niet 
slechts; maar ook vanhet gelieele menschdom: 
Mogt ik’ overs-dit'ohderwerp eênig licht vers 

_ spreiden „zoo ‘zoude ik mij” zelven . deswegens 
_ getik - wenschen” “en” den » Vader “der nen 
daarvoor” mijren lande betuigen, MvSj 1d oboos 

Ned, Heef 
hd 

KS 
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Heeft de Stichter des Christendoms de God 

delijke Wet door Mozrs aan het Israëlitische 
Volk gegeven geheel vernietigd, voor het 

Christendom onbruikbaar verklaard; zoo moet 

zij gerekend worden aldus, op Goddelijken 
last, eens en“vooral en in alles te zijn afge- 

schaft. Maar heeft Hij daarentegen, in zijne 
voorschriften, uit die van Mozes, veel over- 

behouden en zich van het gezag van dien ou- 

den Godsgezant . bediend ter staving zijner be= 
vêlèn,” zoo kan het Mozaische Wetboek’ ‘niet 

vân alle gezag voor Christenen gezegd wor- 

den. ontbloot te zijn. Het komt er slechts op 
| aan, om de juiste palen af te meten, binnen 

welke het. gezag dier oude Israëlitische wetten, 

volgens des Heeren Jezus verordening, naar 

het voorschrift der gezonde rede en der hoog- 
ste wijsheid, thans „moet ke tide blijven. Blin 

p 1 2 

„Die palen aan te wijzen; is, mijns bedun- 

ds ee hetgeen ‘eigenlijk „gevorderd wordt’ door 
hèt: Zeeuwsch Genootschap ‚het welk, blijkens 

aak disoerondérstald ek aan de Mile 

wetten ‘ter beslissing „van hetgeen zedelijk goed 
em regt vis, inreene Maatschappij van. Christe- 

men’ eenig» gezag toe te, kennen Anders “toch 

zoude er gevraagd zijn, niet, welk gezag ‚ maar 
Nsokk t of 

/ 
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ofer ook eenig gezag aan deze werthi te dien 
einde’, ware-toe- te schrijven. 2 2 

““Hier de juiste perken wel te onderscheiden, 
is eene zaak van het uiterste gewigt. ” Zònder 

deze onderscheiding toch „ loöpt:'mén, adm’ den 
eenen’ kant gevaär, om zich; onder” schijn’ van 

Godsdienst, eenen slaafschen last van ‘gewaan= 
de “pligten , waardoor de echte Godsvereering 
of “deugdbetrachting op ‘het * deerlijkst “wordt 
belemmerd, bijgeloovig- op den hals’ te laden’, 
strijdig met de wetten” van den “Staat , wanrtbe 

__men behoort, te ‘handelen verihet’ licht eener 
gezuiverde Godsdienst en Zedeleer „op het hel 
derst door Jezus ontstoken ;> den. toegang tot 
zijn-hart te sluiten. Van -den-anderen, kant; 
zonde: men, door onbehoedzaamheid 1m het be 

oordeelen van Mozes gezag „al ligt kunnen ‚ver- 
vallen--tot: het, verwaarloozen:-van: grondbegin= 
sels door dien hoogen …Godsgezant» “ingeprent5 

van pligten door ‘hem voorgeschreven” en stelre- 
gels, uit zijne wetten optemaken „-welke’als eeu- 
wig geldende grondslagen van: zedelijkheid lest 
sen der reinste deugd en uitspraken van het'hei- 

digste regt, door alle tijden: heen, met’'het 
diepst, ontzag moeten worden’ geëerbiedigden 

gevolgelijk door den’ verhevensten Zedeleéraar 

che ha el. en dr aanhangeren ter 
ke) £ 4 LN ke Wy be? 



(4) 
betrachting’ aangewezen. Het doel ‘van “den 
Stichter des Christendoms was, niet onduide= 

lijk, het diep verval van zeden, onder -de 
menschen te keer te gaan en de Maatschappij, 
welke hij oprigtte, van allerlei zedelijke ver- 
bastering allengs, te zuiveren en tot een top- 
punt der edelste’ deugdsbetrachting „waarvoor 
stervelingen vatbaar. zijn, als van lieverlede, 

op te voeren. Vande bereiking van dit hoofd 
doel hangt ‘de welvaart, het zoo hoog geroem- 
de geluk en de zalige verwachting dezer Maat- 
schappij. in ‚het. ‚gemeen «en van derzelver. Je- 
den in het bijzonder-geheel en al af. Maar 
zal dit doel , door -die verbazende toebereid- 

zeten , „grootmoedige opoffering en ‘voortdu 
-rehde schikkingen des Heilands bereikt wor- 
den, “zoo moet zijn volledig onderwijs aan- 
gaande de regten en pligten” der menschheid 
miet. minder dan zijne „vertroostende «en tot 
deugd aanmoedigende deer der Goddelijke schuld- 
vergiffenis, in deszelfs waren «aard en- juiste 
uitgebreidheid regt ‚gekend ‚en behoorlijk ter 
harte, genomen worden. Daar dit nu niet ge- 
schieden kan, zonder eene regtmatige waar= 
deering ‘vanhet „gezag der Mozaische wetten, 
op „welke hij „zich somtijds beroepen ‚heeft, 
haar welke ook zijne: gezanten niet ‘zelden te- 

Fug wijzen, doch die elders. wederom, ed 
en, 
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hen, voor Christenen niet verbindend gerekend 

worden, zoo blĳkt als van zelf, hoe nood- 
zakelijk het zij, volgens de bedoeling des Ge- 

_nootsehaps ‚ na te gaan, 1m hoe verre zich het 

gezag dier wettensuitstrekke (a). Om dit be- 

langrijke vraagstuk behoorlijk op te lossen, 
zal het dunkt mij nodig zijn, acht te „geven: 

dk 7 Op de Goddelijke wetten, door Mozes 
aan het Israëlitische Volk gegeven zelve. 

IL. Op de verklaring van Jezus en de Apos- 

telen ingaande het gezag, hetwelk’ aan deze 
wetten, in het Christendom, toekomt ;-en-het: 
gebruik aan te-wijzen, hetwelk re van hae 
wetten hebben gemaakt. | 

De behoorlijke ibid dezer beide stuk 

Ken ‘leid’ van: zelf 

IL Tot de bepaling der grenzen, bifinén’ 
welke het bedoelde gezag dier wetten moet ge 
acht worden beperkt te zjn. 

| EER 
krt 4 

( Daar het Genoatsehap Wel vitdrukkelijk vroeg naar r het ge 

zag der Goddelijke wetten door Mozes aan’ het * Israëlitische: Volk 

gegeven, niet. naar dat van Mozes zelven; en. naderhand duidelijk 

had te kennen gegeven; „dat, de, bedoeling, niet Was; Is Mozes 

even als Jezus onze wetgever ? Zoo meende ik dan ook deze vraag, 

wel te moeten onderscheiden wan een “andere: Is Mozas, en’ 200 

Jr, in-wat opzigt, nog de wetgever van Christenen ? 



EERSTE DEEL. 
BESCHOUWING DER GODDELIJKE, WETTEN, 

DOOR MOZES, AAN HET ISRAËLITI- 
SCHE VOLK GEGEVEN. 

D. de Mozaische wetten van eenen Hemel- 
schen oorsprong zijn, het-geen uit de geschie= 
denis der wetgeving ‚zelve, zoo als die: door. 
Mozes beschreven wordt, zoo duidelijk blijkt, 
en overal, in. de Schriften. des Ouden en: Nieu- 
wen Verbonds, bevestigd wordt, is ook, in 

de opgegevene vrage des achtenswaardigen Ge- 
nootschaps, mijns inziens, door de benaming 

van Goddelijke wetten, opzettelijk te kennen 

gegeven. Dit mag dus voor toegestemd ge- 
houden worden en daaromtrent komt gevolge- 
lijk geen bijzonder betoog hier te pas. Dat 
God zich van Mozes wijsheid en begaafdhe- 

den „ bij deze wetgeving, bediend heeft, zoo. 
dat deze wijdberoemde Leidsman des volks, 
mag aangemerkt worden als der Israëliten 
Wetgever, door buitengewonen invloed der, 

| God- 
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Godheid -bestuurd ,- mag almede als aángeno+ 
men voorondersteld worden; daar. mens deze 

wetten nader omschrijft als door JMozes aan 

het Israëlitische Volk gegeven. Ik zalmij dus 

met. het betoog dezer waarheden niet ophou= 

den maar liever overgaam tot de beschouwing 

van Aet Goddelijke. doel; en den ‘bijzonderen 

aard dezer wetten. Deze beschouwing toch 

heeft eenen onmiddelijken invloed op de beant- 
_woording van het vraagstuk, gelijk, in ent 

loop dezer verhandeling, blijken zal. 

Slaan wij dan vooreerst het oog op de be- 
pv der Godheid met de wetgeving op 

Sinai, om vervolgens op de verschillende soor- 
ten dezer Goddelijke wetten van nabij te let 
ten, 

EERSTE AFDEELING. 

„De hooge Behas der Godheid met de 

tf hebt op. niger 

Orscnoon men de Mozaïsche wet slechts uit 
het eenige oogpunt van volkswet kan beschou 
wen; zoo verschilde toch de Israëlitische staats- 

regeling, door eene geheel bijzondere Godsre- 

geering,, zoo zeer: van die van andere vol- 

| ken al | ê 
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ken, dat meno!het gezag” van Mozgús “wetten 
miet grondig beoordeelen kans-ten: zij men 

ditverschil uitde hooge bedoelingen ‘der Pheoe 
eratie voortvloeiende wel in ‘aanmerking he- 
me, en hét: wetboek overeenkomstig ‘met deze 
bedoelingen verklare, > Het: zis. van em 

| hier in al te treden. 

EERSTE. HOOFDSUK. 

Aanwi ĳzing dezer bedoelingen uit de Goddes 

lijke verklaring zelve, volgens Exodus XIX, 
vers hl _— PS ra 

EEE £ } , ee hard KAATE 
_ 

D. ie ewone baan „in welke het 

Tsraulitische volk tot de Godheid zoude s staan, en 

derzelver hooge bedoelingen met dit volk wor- 

den al aanstonds opgegeven bij den statigen 

aanhef der Godspraak, welke de ste iiten 

aanmaande, om een volksverdrag aan te gaan 

met den God hunner vaderen “die hen uitde 

Egijptische slavernij verloste, volgens Exodus 

XIX, 5 —6 (b). Hier worden de nakome- 

lingen van Jaco, herinnerd, aande magtige 
daden ter hunner verlossing uit de. Egiĳptische 

enderdruk king, door ‚den God hunner vaderen; 
0 ‚5 003 Hor, oade 

(5) vér. den Hoogl. Murrmient in’ zijne gesch. der, Menschs 

naár iden Bijbel, IV D., bl, 115 — 118, gn —= 200 Enz, 



onder hunne overheerschers verrigts “Zij wór= 
_den-tevens gewezèh óp de teedere’ zorg , welt 
keerdie zelfde God-hun; door -zijne verdere lei> 
ding, bescherming en. bewaring , reeds gedu 

rende „twee maanden na: hunnen …wittogt. uit 
Egijpte, had betoond. Deze buitengewone God- 
delijke. gunstbewijzen-worden gebezigd tot ee= 
ne. drangreden, waarom het “begunstigde. na 
kroost van ABRAHAM’ zich, boven alle andere 
volken, verpligt moest rekenen aan dien God; 
die zieh hunner ontfermd. en hen als ’t ware 

tot. zich genomen had, op dat zij; onder zij= 
ne hoede, veilig zouden schuilen voor de woe 

de hunner vijanden en allerlei onheil. v 

„Het oogmerk toch dezer Goddelijke ontfer= 
ming bleek duidelijk te zijn, gelijk thans ver» 

- klaard werd, om eene naauwe verbintenis van 
vriendschap, aan te gaan met deze afstamme- 
lingen. der. vroomste Voorvaderen ;. Voorvade- 
ren, welke zich met het hoogste vertrouwen 

der Godheid vereerd: zagen.» De ‘Heer van 

hemel en vaarde wilde’ het nageslacht. van 
dsraël. met de hooge ‘eer verwaardigen , om; 

te midden van de overige geslachten der- mene 

sehen „ uit te steken, als een: volk aan de 

dienst: van den eenigen waren God gewijd; 
en, indien” zin, met verhevenen -priesterlijs 

ek rang onder alle volken, der aarde, het 
zel- 
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zelve bekleeden, Het waren tocht de eigene 

woorden der Godheid tot Mozrs gesproken: 
Gi zult mij zijn een Koningrijk van Pries- 

teren en een heilig volk. Het geen de Egijp- 

tische Priesters waren in hun vaderland, de 
ingewijden in de geheimenissen van de’ Gods- 
dienst, de bewaarders vanhet licht der -wijs- 

heid, dat zouden «de Israëliten zijn, onder het 
gansche-menschdom. « Zij zouden alleen begun- 
stigd worden met de openbaring der geheime 
raadslagen van den eenigen waren God, wel 

ke Hij, ten nutte der wereld, had beraamd. 
Onder hen alleen. zoude de echte kennis en 
vereering van dien Schepper vanhet heelal, 

dien Regter der gansche aarde, welke zich reeds 

aan, hunne voorvaderen in den glans zijner on- 
zienlijke deugden en Goddelijke oppermagt,op 
eene buitengewone wijze, had bekend gemaakt, 
bewaard blijven. Van hen zoude de aankon- 
diging van den Goddelijken wil, zijne regten, 
inzettingen en wetten uitgaan onder de overige 

volken der wereld. Aan ABRAHAM en zijn zaad 
waren de uitnemendste Goddelijke zegeningen, 
welke, door hen, op het ganschelijke mensche 
lijke geslacht nederdalen zouden, beschoren en 
toegezegd. De Godheid was gereed, om een 

aanvang te maken met de bevestiging dezer 

toezegging, in zoo verre dezelve betrekking had 
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op de nakömelingschap van dezen haren vriend; 
aan wien zij ten allen tijde, hare’ onkreuk— 
bare trouw had betoond. Het hing nu slechts 
van hen af, of zij in het voetspoor van’ hun= 
ne vroome Voorvaders wilden ‘treden , hunnen 

Hemelsche Leidsman en Weldoener, hun ver= 

trouwen schenken en zich onderwerpen aan die 
schikkingen , welke Hij , tot heil van-het mensch 

dom, onder hen maken wilde. Hij , de. wet= 

gever zoowel als Schepper en Heer des ge 
heelen menschelijken geslachts zoude” zelf het 
bewind over hen aanvaarden, gelijk Hij. over 

geen ‘ander volk deed, en “hen, indien zin, 

als zijn bijzonder eigendom, op het welk Hij 
hoogen prijs stelde, behandelen; veen voorregt, 

het wélk de heilzaamste: deka „voor hert 
hebben zoude, doch hun tevens metdie bez 

doeling gegeven werd, op dat zij, volgens 

de belofte aan ABRAHAM gedaan, voór allé 
geslachten der aarde ten zegen zouden strek 
ken. 

Maar zij moesten zich dan ook, voor zulk 

een onwaardeerbaar. voorregt, dankbaar betoo- 

nen, en de verhevene priesterlijke waardig 

heid, met welke zij, als Godsrijk „ onder de 

overige volken der wereld , vereerd. zouden 

worden) ‚-zoo bekleeden, als hunnen Hemel 

… schen: 
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schen Koning’ welgevallig was (c)- Zijn - hein 

lig, wijs, en. liefderijk „welbehagen. wilde Hij 
hun, ‘door „Mozes, bekend: maken, in eene 
wetgeving met Goddelijk onderwijs en, vader— 
lijk bestuur, op de treffendste wijze, veree— 

mige zh) | | | 

„Dit Hemelsch onderwijs en bestuur zich van: 
nut te willen maken, om voorspoedig te sla 
gen in-de. betrachting der ‘Goddelijke wetten, 
dit-zoude ‚ van hunne zijde „ eene toetreding zijn. 
tot de naauwe vriendschaps-verbintenis, welke 
God. met hen wilde aangaan. In zulk een ge- 
drag te volharden zoude zijn, het verbond der 
vriendschap. met, hunnen. Heer te houden. Dit 
was de, voorwaarde, onder welke hun de heil 

zijkste , voorregten werden beloofd. Dit was 
noodig ‘ter bereiking der” Goddelijke bedoelin= 
gen met ABRAHAMS nakomelingschap, ter be- 

vordering, van. algemeen. menschenheil. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

“Nadere bevestiging en opheldering der 
; Ital aam ir ‘ 

D.. mi In dins geest, jin vehand” vof te oak 

verdrag » „het welk, de Heer der seereld oj 
Î 

(0 Dit Hietaidend voorregt der Tsrdeliten ‘wordt “breed ge- 
haas Deut, IV, 32 — 58, 
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der Ísraëliten wilder aangaan ‚in verband, mous 
ten brengen ‘met ode “Goddelijke belofte aan 
ABRAHAM gedaan betreffende den zegen, wel 
ke, niet slechts door hem, aan zijn” nákroost, 
maar ook ; door zijne makomelingschap >’ der 

wereld ten deele” zoude» vallen ;> zál “wel ariët 

list. ‘een oordeelkundige bijbelverklaarder EL 
twijfel trekken. Waatöm anders zoude Mòö+ 
ZES "in zijne gewijde” ‘geschiedenis der: scliep- 
ping en opvoeding des menschelijken geslachts, 
Gods handelingen met ABRAHAM êen de bind 
spraken, welke die bêlofte bevatten, z00. 0} 
zettelijk hebben verhaald, en als eene le 

ding tot de Israëlitische geschiedenis ‘hebbèn 
gebezigd, indien hij zijnen lezers geenen “ivetik 
heeft willen geven, om dat verbänd tusschen 

de Godspraken en de handelwijze ‘van dien 
zelfden God met de Israëliten nimfmer uit hét 

oog te verliezen ? Ook verklaart hij uitdruk. 

kelijk genoeg zijn gevoelen iden Det 
erst 7,0 vs. Geerz. 651 )À 

gin Dé geschiedenis van ABRAHAMS 5 dion: 
ds ‘dus ‘slechts ‘als een vervolg der’ geschiedenis 
‘van de Goddelijke : zorg voor het heil des gân- 
schen mierischdomis aan te merken. Ook ‘im de 
Moziischie wetgeving sriag deze zorg niet’ wór- 
den over het hoofd geziën. °Defe hiitengewd- 

kel P, Ò 
ars yy 

ne 
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ne. Goddelijke wetgeving was „eenig. in haar 
soort. „Zij bragt de duidelijkste kenteekenen 

van, haren: hemelschen. oorsprong. mede; - De 
uitspraken van den hemelschen Wetgever zelven 
of, de aankondiging van Zijnen wil, door Mo- 
ZES Zijnen eersten staatsdienaar. en vertrou- 

weling, hadden wel de, naaste. betrekking - op 
de-svorming en besturing. van het Israëlitische 
Godsrijk , maar.zij hadden tevens eene. verder 
uitziende, alles omvattende, voor. de, Godheid 
alleen bereikbare bedoeling. De zaden. der al— 
gemeene menschenliefde moesten , door „zulk 

eêne buitengewone staatsregeling , onder dat 

Godgewijde lk worden gestrooid, en zul 
ke voorschriften van zedelijkheid aan het zelve 
gegeven, welke, wanneer zij van alle Israë- 
hitische omkleedsels ontdaan werden „ ter be- 
sturing van het gedrag des. ganschen mensch 
doms, op de vruchtbaarste wijze, zouden , kun- 
‚nen, ontwikkeld en toegepast worden. 

Zie daar dan de verhevenste bedoelingen der 

‚Godheid! welke, zi de „beogrdeeling. ‚vanhet 

kad fs 

ter. git ij van het. geen rbidelijk goed. of 
„kwaad, regt of’ onregt is, in eene maatschap- 

_pij van, Christenen, altijd moeten in aanmer- 

„king, genomen. worden. , Ei 

ox | Welk 
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„Welk eene. naauwe verbintenis de cHeer det 

wereld aok“-aanging met de Israëlitische stam 

men) wêlke Hij “even als veen: eigen voll on- 
der dijn onmiddelijk opzigt: en bestuur nam 
welke voorregten’de Israëliten: ook “mogten er= 

langen; »door «hunne: onderwerping “aan deze 
Goddelijke schikkingen en door „hunneveerbie- 
diging van JemovA’s oppergezag; het-was riet 

slechts “tot -hun--heil ‚maar » tot heil des gan- 
schen menschdoms, dat Hij „hun deze voorreg+ 
ten schonk. Van hier“ zulk» eene Majesteit= 
volle verschijning van. den, eenigen levenden 
Schepper -en, Opperheer. van, het heelal op 
den berg.Sinaï, en. zijne. plegtige Godspraak 
tot Israël; op -dat niet. slechts. dit volk» maar 

_ook alle, wien deze verbazende teekenen zijner 
Goddelijke, tegenwoordigheid. ter ooren zouden 
komen, tot ‚geloof aan Hem en eerhiedige, huls 
diging. van. zijne opperhieerschappij “ten. krach 

tigste.„zouden worden bewogen (d). Zulk eevie 

heilzame uitwerking ‘moest tevens het gevolg 

zijn van al,dien weidschen toestel terplegti- 

ge bevestiging vanhet. eens. gemaakte ' verdrag 

tusschen God en ket Volk. En de openlijke 

en van rk verdrag Â8, betooning van 
ä BE atochlisaar oek ik ol rond hol ir 

RC vg? Etod, VIT, 5, XIV, 4, 18, maar vooral Ero. 

IX, 16, Je. XLII, 6, XLIX; zie Muxtixcas in het aangek, 
wak, D. IV, Pag, 16, 16, 
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JerovA’s lioog ongenoegen over deszelfs’ scliën- 
ding, en de „herhaalde _ vernieuwing van het 
zelve metde. roerendste plegtigheden, onder 

de heerlijkste verschijningen der Godheid; dit 
alles diende ter verspreiding van den-glans der 
Goddelijke deugden en. van den -diepsten-eer- 
bied voor Israëls Hemelschen Koning ‚over 

het gansche wereldrond; « Om -kort te ‚gaan; 

God wilde ‚-door: de afzondering van één! volk 
tot Zijne dienst, door de wetten aan -ditrvolk 
gegeven, door “de. buitengewone wijze van ons 

middelijk ‘bestuur „welke-Hij;-gedurende eeriz 
ge eeuwen, in de regeling van deszelfs lotge- 

vallen , volgen zoude, de: afgoderij en het bij= 
geloof alom te keer gaan, de zedeloosheid, 
welke met de diepste verblinding wijd en zijd 
gepaard ging, in haren heilloozen vaart stuiten: 

Hij wilde diezaden van” reine Godsvrucht ern 
de edelste deugdsbetrachting onder het merisch- 
dom strooijén, welke eens den uitgebreidsten 
oogst zouden opleveren ,bij-de ‘komst van Zij- 
nen” Zoon; die-de Mozaische huishouding met 

eene skin vaer verwisselen: zoude gi: 

bak Weld oo hof comm 
© ‘Die pens ‘Proet lie een evhedò Mozzé en meer ie 
Ait kon heeten, was aan den Israëlitischen wetgever op Sinaï reeds 

fd als een, opvolger, “die-zijn werk,zou voltooijen, Deut. 

Av, 1ó=rge Vergedohe 1,46, Hand, UI, 22,23, Val, 
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DERDE, HOOFDSTUK. PE 

Beschouwing der bz ijzondere bedoelingen der, 
Mi ozaïsche weigeving. 

Was ve hooge sbedoelinig der Godheid; Had 
de wetgeving op Sinai, het door hem uit Egij pte 
verloste Volk zich, uit alle volken der aarde, 
tot een eigendom af te zonderen ‘en “alzoo op. 

eene geheel. buitengewone wijze, aan Zijne 

dienst te’verbinden , ten einde den eed vaan de 

Aartsvaders gedaan, gestand te doen; met -dit 

hoofddoel stonden de Mozaische wetten in het 
naauwste verband. 

Aan de eene zijde ziet men hier zulk een 
bijzonder doel der Godheid, om ‘het aan. hem 

_ gewijde volk tot zedelijke en Godsdienstige: bes 
schaving op te leiden, dat daardoor het Ista’= 

litische wetboek geheel eenig in zijne soort 
wordt. Israëlitische volksdeugd en geluk op 

‚_menschendeugd en menschen geluk te gronden 

ee ah deel as 

en de, aanmerking van den Hoogl. VAN DER PAryt, op de pl. uit 

Deuteronomium. « Mét een weerslag, zoo het schijnt ; ‘op dez 

spelling , werden dan ook de drie Apostelen, bijde, verschijning 

van Mozgsen-Erzas op den berg, door de Godspraak vermaand , 

om naar dien ‚geliefden Zoon van God eortaan te hooren , volgens 

Math. XVII, 15. Marc, EX, 2—7. Luc. IX, 28-2355 Zie 

ook Hebr, III, 26. alwaar ide voortreffelijkheid „van ‚dezen Gods- 

gezant des N, Verbonds, boven die van Moss, zeer. vere word 
Verheven, 
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en, ter bevordering van beiderlet soort van 

deugd en geluk , zuivere denkbeelden en gevoe- 
lens omtrent God en Godsdienst in te boezemen, 
alles van het volk te weren, wat de bereiking 
van deze oogmerken verhinderen zoude; zelfs 
de burgelijke inrigtingen aan dezelve dienst 
baar te maken, en, bij dit alles, zich te schik 
ken naar der Israëliten denkbeelden en vatbaar 

heden ; deze bedoeling laat Mozes , in zijn gan- 
sche wetboek doorstralen. «Dit is door den 
hoogleeraar MuNTinGHE in zijne Geschied, der 
menschheid naar den bijbel (f) opzettelijk en 

in het breede betoogd en, mijns bedunkens, 

overtuigend aangewezen. 

Van. den anderen kant, is, bij deze wetge- 
ving, met Goddelijke wijsheid, hetzelfde in 

acht genomen, dat, door alle verstandige wet- 
gevers altoos als een vereischte tot het maken 
van goede wetten beschouwd is en, volgens 
den aard der zake, beschouwd moet wor- 
den. Deze wetten namelijk zijn geheel en al 
ingerigt naar de omstandigheden van het volk, 
voor hetwelk zij bestemd waren. De gesteld 
heid van het beloofde land, deszelfs ligging en 
de daaruit voortvloeijende betrekkingen met de 
naburen, der. Israëliten geschiedenis, levenswij- 

ze, zeden en gewoonten zijn daarbij naauwkeu- 
LWL wanner a | eli pe 

(4) IV Deel, bladz, 222282, 
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rig in acht genomen. Nadat dit in, zulk een 
heerlijk, daglicht gesteld is door «den beroem- 

den. Maiketads, wordt: dit alom erkend, en: 

behoeft geen betoog meer. | 
… Welk, eenen invloed deze beide opibrki: 

gen hebben moeten op de beantwoording van 
het voorgestelde vraagstuk. zal uit het vree 

dezer verhandeling blijken. 

‚Op den gelegden: grond ga ik over tot de 
| beschouwing van de verschillende soorten ; de= 

zer. wetten. van Mozes. 

TWEEDE AFDEELING. 

‚Beschouwing der verschillende cóorten der 
Ken aak ozaïsche wetten (8). 

\ Kran. i 

T. beoordeling van: het bedoelde gezag de 
zer 

(B): Om het bne betreffende d den.waren aard en de gingelienrie 

van het gezag der wetten van Mozes ter’ beslissing van het geen 

regt en pligtmatig t is in eene Christelijke Maatschappij wel te voe 

ren’, achtte ik ‘het noodig, behalve eene aanwijzing der Goddelijke 

bedoelingen met ‘deze wetgeving, een algemeen Overzigt óver de 

verschillende soorten’ dezer wetten op zich zelve beschouwd voör 

af te laten gaan. Ik wilde bij hetzelve, slechts wenken geven, 
in hoeverre ‘deze wetten , ook voor andere maatschappijen dan 
de oude Israëlitische, voor de regts- en zedeleer bruikbaar zijn 
of niet, Hier kreeg , ik van zelf aanleiding om’ het mêer of 
ze ‘tegtstreoks benikbare in deze wetten to Omderiehejden ‚en 

N mig 
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fer wetten'ín &erie Christelijke Maatschäppij; 
zál het vooral noodig zijn, ‘derzelver’ verschil. 
leride ‘soorten’, ‘in eenige ‘proeven yan nabij te 
bezien. D | | 

“a de ‘wet van Mozes, áls ‘volkswet, be- 
speurt men met een weinig opmerkzaamheid, al 
spoddig een hemélsbreed onderscheid tusschen 

plaatselijke voorschriften, tĳĳdelijke verorde- 

tingen, ‚_Wêtten far de” bijzondere behoeften | 

en rd die voor alle “tijden ‘gelden,’ zoo 
wel als voor alle volken en menschen. En hoe 

48 HA HOGNA T zoude 

uit. verschillende oogpunten, bij voorbeeld, dan eens van de 

zijde »wau vderzelver sâanstonds “inhet ‘oog: loopende ‘verpligtënde 
kracht of verbindénd, vermogen uit hoofde ‘van innerlijke be- 

tamelijkheid, dan ‘wederom uit het oogpunt van hare welda= 

dige strekking, of hare staatkundige voorzigtigheid te bezien, 

Deze bruikbaarheid kon! toegegeven wórden , “zonder Shet ‘bedoelde 

gezag te erkennen; maar omgekeerd, dat gezag niet erkend, noch 

behoorlijk. aangewezen. worden. ,-zonder “eene vaste. wdd dier 

bruikbaarheid, en. eene „duidelijke voorstelling van dezelve, Daarom 

meende ik, in het eerste ‘Deel , bij ‚de beschouwing van Mozes 

wetboek zelve, onder „andere, voorlopig de vaste overtuiging dier — 

verschillende soort van bruikbaarheid . te „moeten „bevorderen „ren 

daarvan regte denkbeelden. geven ; om vervolgens in het.Ilde, Jrzus — 

en zijne Apostelen over het, gezag der Mozaïsche Wet in. eene Chrig= _ 

telijke maatschappij te raadplegen, en eindelijk, in het Illder ge= 

deelte, het besluit opte. maken, mijne denkbeelden „nader, zamen 

vatten en uit een te, zetten, em alzoo , ops;duchtige gronden ,'mijn 

betoog aangaande den waren aard. en uitgestvekheid ‚van „het inde 

Vraag bedoelde gezag der Goddelijke wetten van Mozes te vestigen, 
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zoude men dit‚anders verwachten ? . Was het mo 
jd een volk in een gp A an van het 

Ener 

Der Pa 

Bane waarin Bone Eh van wetten 

plaats had? — Moest de wetgever zich niet schik? 
ken naar de bijzondere behoeften , zeden en ‘ge- 
woonten der Israeliten, zouden alle hunne be= 

gaafdheden en krachten , naar hunne van an- 
dere volken zoo zeer ver schillende aard, vol- 

gens hunnen eigenen aanlég, voorspoedig « ont- 

wikkeld worden 2“ Vereischten de ligging. van 
het land, hetwelk hun ter woon werd aänge= 

wezen , rag gesteldheid van deszelfs lucht en 
grond , de bronnen van levens onderhoud, wel- 

vaart en genot daar te huis behoprende n geene 
verordeningen , die elders , of in het geheel niet 

of minder voegen zouden 2? — Kon het volk 
welig bloeijen en tieren , zijne igchamelijke, ja 

‚zelfs zedelijke opvoeding. behoorlijk bevorderd 
worden , zoo deze eigenschappen, van het Ca- 

naneesche land , bij de wetgeving) niet, zorgvul- 
dig werden in acht genomen ? — Was voorts de 
toestand der tijden, bij de oprigting van den 
Israëlitischen “burgerstaat * niet geheel -onder- 

scheiden Van. dien der hae. genen) ZE 
‚lobi, | 
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vloeide ook hier uit geen verschil van behoef- 
ten voort, het welk op het wetboek van 
Mozes , eenen merkbaren invloed hebben moest, 
en verscheidene wetten doen geboren HoE 

welke, ten zijnen tijde, hoogst nuttig en noodig 
waren, doch, bij veranderde omstandigheden , 

voor de Israëliten, zonder eenige wijziging al- 
thans, niet langer dienen konden, veel min- 

der op.eene Christelijke maatschappij toepasse- 
lijk kunnen zijn? Zich aldus wijsselijk te schik 
ken naarde verschillende: behoeften van ver- 

schillende volken, landen, tijden, is immers te 
regt.de bedoeling van alle beroemde wetgevers 
geweest; en hij, die dit doel het best getroffen 
heeft „mag wel de wijste heeten (/). Beoordeelt 
men, het wetboek van Mozes uit dit gezigtpunt, 
zoo ziet men er eene Goddelijke wijsheid in door- 
stralen. Men kon dit reeds van voren verwach 
ten, en doet gevolgeliĳk aan het gezag der 
Mozaïsche wetten niet te kort, maar staaft veel 
eerder zelver goddelijken oorsprong, wanneer 
men eene _ zorgvuldige schifting zoekt te ma- 
ken, tusschen het plaatselijke, tijdelijke, na- 

tionale, in dit Israëlitische wetboek voorkomen- 

(A) Op de wijsheid en regtvaardigheid der Mozaïsche wetten 

worden de Israëliten bijzonder opmerkzaam gemaakt, Deut. Iv» 

5, 6 en 8, Verg. de aanm, ‘van den Hooglecraar VAN DER Pars 

bij sb pl. op zijne Bijbelvertaling. 
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de, en zulke voorschriften, die van verbinden=- 
de kracht zijn voor alle maatschappijen , in alle 
eeuwen „en aan alle oorden der wereld. 

Dat hier ook vele voorschriften van de laat- 

ste soort moesten gevonden worden, valt; bij 
een weinig nadenken, ligt in het oog, al let 

_men niet op de bijzondere hoogere. bedoeling 
der. Godheid, _ Immers, niettegenstaande de 
aangewezene verscheidenheid van aard, zeden 

en gewoonten welke het Israêlitische volk ken- 

merkte en het verschil van land en tijdsom- 
standigheden, waar door hetzelve in eenen ge- 
heel bijzondere „toestand werd geplaatst, had 
het niet. slechts met aanverwante. en, naburige 
volken, ten aanzien van dit alles, - meerder ‘of 

mindere overeenkomst, maar ook met het oves 

rige menschdom een en de zelfden oorsprong, 

natuur en gemeenschappelijk. verblijf op de 
zelfde aarde, veel overeenkomende regten en 
pligten, eene gelijke bestemming tot onderlinge 

zedelijke volmaking, Uit deze overeenkomst 
nu vloeide generoi ie noodzakelijkheid voort, 
om de Israeliten vele wetten voor te schrijven; 
die even zeer voor andere volken, ja voor het 
gansche menschdom, tot een rigtsnoer van 

gedrag konden en moesten dienen. 

EER- 
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_ EERSTE HOOFDSTUK. 

Algemeen geldende zedelijke voorschriften. 

On een aanvang te maken met de laatst 

genoemde soort van wetten, welke algemeen 
gelderide zedelijke voorschriften bevatten 5de 
zoogenaanide wet der tien Geboden of de grond= 
wet Fan den Israelitischen burgerstaat behelst 
zoodanige voorschriften, welke; dâar zij, naät 

de algemeene ‘betrekkingen dér-meiuschen tot 

hunnen eenigen Schepper en Opperhieer zoowel 

hls. tot malkanderen’ zijn ingerigt. en loutere 

eischen … van’ “het matuurregtvoörstellen, döor 

àlle » BES AR beliooren tien at te 
worden. 

Het bevel, om geene andere goden ‘te huldí- 
ben evens ‘den Beschermgod der Israëliten (#), 

die zich’, in den luister zijner deugden, als 

den onveranderlijken, door de Aartsvaders ver- 
Eerden eigetiaar van het heelal en regter der 

gänsche ‘aarde, aan Mozes “vän den Héél had 
bekend gemaakt, en doór het verhaal der schêp= 
‘Ping äls den eénigen oorsprong der wereld wäs 
gebpenbäard , dit bevelgeldt itimers het geliee= 
le menschdom? — Wij allen zijn verplist, dien 

CC 

(£) Verg. Exod, ian 15 en Levite XIX, 4 XXVI, 1,2 
Deéùt. Xr, 16. 
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_ seénigen” Hettelschen Vader, die ons uit eenen 

bloëde gemaakt heeft, bij uitsluiting zulk eene 
Goddelijke eer te bewijzen, als den Isracliten 
hier wordt voorgeschreven : zelfs de aandrang bij 
het bevel gevoegd; hoe-Israelitisch die ook lui 

den moge en hoe zeer die, z00 als zij daar ligt, 
slechts. voor de Isracliten van dien tijd van 

kracht ‘was, als die alleen gezegd konden wor- 

den: wit Bgiptenland wit den diensthuize', 
door Janov4;te zijn uitgeleid, levert evenwel 
tevens, voor hunne nakomelingen niet alleen; 
Maar ook voor het Christendom eenen. grond 
op tot uitsluitende hulde aan dien Hemelschen 
deidsmán der in Egijpte onderdrukte Äsracliten. 
_Tmmers ‘die verlossing van’ dit volk had den 
heilzaamsten invloed, op het geluk; van aller, 

die, door “middel. van hetzelve tot kermis en 

vereering van den éénigen waren God gebragt 
zijn. Behalve dat de Goddelijke magt en deug- 
den in deze geschiedenis ten ‘toon gespreid;, 
&enig in haar soort zijn en «de eerbiedwaardige 

‘Oppermajesteit ‘van Israëls‘God als den Heer 
der wereld, bij wien geen vander “te vergelijken 

is, staven voor het oog des pna seggen 
‘ken geslachts. vinti 

__ Wie zal voorts het bela om geene afbeel- 
_ding der Godheid te maken „(#) tot afgodisch 

5e 
_(£) Dit bevel wordt nader ent én win Deut.1 V;16,18)45-28. 
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gebruik, minder. verbindend, rekenen voor: alle 
volken, die de aarde bewoonen ; in onzen tijd, 

dan voor de oude Israëliten?, Het uitspreken 

van, den-naam- van God ter bevestiging, eener 

onwaarheid of het valsch zweren (£), waardoor 
de trouw in- eene. maatschappij op het deerlijkst 
wordt geschonden, blijft in alle. eeuwen ‚ onder 
alle geslachten en menschen, dezelfde gruwel; 

en de Goddelijke waarschuwing hier tegen, in 
de wet van Mozes, moet gevolgelijk niet min 
der ter harte genomen worden door onze tegen- 

woordige maatschappijen, dan door die, tot 
welke dezelve allereerst ‚is gerigt.— « Hoe veel 

er; ten allen tijde, afhange van de gehoorzaam 

heid der kinderen aan hunne ouders, ofschoon 

de ouderlijke magt, bij alle volkeren en in 

alle tijden, miet dezelfde zij, valt van zelf in 
het oog ; en het Goddelijke bevel den Israëliten 
gegeven: eert wwen vaderen uwe moeder (m) 

as de uitspraak der eeuwige natuurwet, door 
den Hemelschen Vader, in aller harten geprent. 

Dit alles is zonneklaar. — Ook behoeft het 
gebod: geenen moord, geene echtbreuk „ gee- 

nen diefstal te begaan, (7) niet als valsch. ge- 
tuige tegen zijnen medemensch optekomen, 

| slechts 

(Ì) Verg" Levit. XIX, 12e (mz) Verg. Levit. XIX, 5 

(2) Verg. Levit, XIX, 11, 15, 
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sléchts genoemd te worden; om er het algemeen 
verpligtende van ‘te doen gevoelen. « En, hoe- 
zeer de wet van niet te begeeren het geen een 
ander toekomt, welke op. diepe ‘menschenken= 
nis gegrond is, en het kwaad in “de “beginselen 
veroordeelt en stuit, in hare betamelijkheid en 
heilzame strekking, zonder het uitdrukkelijke 
voorschrift van den Hemelschen Wetgever, niet 

zoo gemakkelijk zoude erkend zijn, heeft zij 
evenwel , eens bekend ‘gemaakt zijnde, zulk 

eene klaarblijkelijke strekking ter bevordering 
van menschelijke deugd en-geluk, dat haar 

verbindend gezag voor «allen ; die eene men- 

schelijke natuur bezitten, bij behoorlijk naden- 
ken niet kan in twijfel getrokken „worden. 
Men houde slechts onder ‘het-oog;,- dat, door 

de begeerte «in deze. wet verboden, volgens 
het “oorspronkelijke, een vurig. verlangen 
ter «verkrijging van eens anders eigendom 
wordt. „verstaan 5, eene, sterke … zucht, „welke 

door het voeden. eener opkomende begeerte, 
wordt opgewekt, in «plaats van, door God- 

vrucht en redegebruik,, verfoeid en vermijd. 

Het is eenigzins bedenkelijk; of. het ‘bevel, 
om den zevenden dag der week met staking van 
gewonen arbeid tot een gedenkfeest: van de 

schepping der wereld te maken, onder de wet= 
_ ten, welke wij hier overwegen „ éene’ plaats ver« 

5 Rn | die- 
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diene of. niet. Wanneer. wij op. de tijdsbepa- 
ling alleen acht geven, vinden wij wel geene 
reden, om hier stellig te antwoorden, «Maar, 
wanneer wij op den geest en bedoeling van dit 
voorschrift letten, bevat het eenen hoogst 

“_ menschkundigen  grondregel. van wetgeving, 
eene, menschlievende en heilzame verordening, 
die “in- geenen staat, al waar het wezenlijk 
volksgeluk op ‘verlichte: kennis en vereering 
van het Opperwezen gegrond zal worden, en 

de ijver tot nuttige werkzaamheid gedurig 
nieuw voedsel erlangen ‚ mag in onbruik gera- 
ken. Of zouden de onophoudelijke verstrooi- 
jmgen des levens, bij het gros der menschen; 
dat, van den morgen tot den avond toe, be- 

zig is met bemoeijingen, die de gedachten 
van hunnen Schepper en Opperheer dikwerf 

zeer verre afleiden, niet eene allernadeeligste 
uitwerking hebben, zoo geen op gezette tij- 
den wederkeerende rustdag de verstrooide ge- 
moederen tot bedaarde overweging van God 

delijke zaken, rustig zelfonderzoek en ge- 
meenschappelijke  Godsvereering — wederom 
stemde? Is zulk een Godsdienstig vreugde 
feest, waarop ‘het gansche huisgezin des He- 
melschen Vaders van moeijelijken arbeid ontsla- 
gen, zich met Hem in den geest verlustigt, 
aan. zijne weldaden, zijne zorgen , zijne heilza- 

me 
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me )sclükkingen ter‘bevordering van menschen 
geluk ‘herinnerd “wordt , ‘niet nuttig’, "niet noo 

_dig om de ‘uitgeputte werkkracht te herstellen 
en den werkwiktenvbemoedigden , veredelden 
métisch nieuwe geestdrift en lust tot de’ ‘belang> 

rijkste icing ante boezemen ? Ori 
Exod. XXIII, 12) 

‘Wie gevoelt ‘niet hoe algemeen, geldend deze 
voorschriften zijn ? 

Soortgelijke vindt : men ook: eeN en her 
door de bijzondere wetten van Mozes heen 
verspreid. 

„‚Danveens treft -men eene „meer ‘onbepaalde 

aanmaning tot “overeenstemming „met, JEHovA 

in „heiligheid - aan, Läviticus XIX vs. „a en „2 
eene vermaning, die -zoo „blijkbaar ook woor 
allertijden „en „menschen. geldt, dat zij door den 

Apostel Perrus woordelijk zis overgenomen in 

tg BEersten-brief’s Hoofdstuk J ws. 16. 

“Dan wederom wordt de’ hoófdwet der liefde 

öp vele ‘bij zondere gevallen ‘zoo toegepast ‚dát 

vele gewigtige stukken der zedeleer “worden 
ontwikkeld en in een helder daglicht geplaatst. 
Het bevel, “van „geenen vreemdeling onder 

Isräël woonachtig te onderdrukken , maar Ihem 
evenals. een; dand-en. volks- genoot te behande- 

stem, 
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ten, hem lief tehebben gelijk. zich zelven (o), 
is zoo. duidelijk „op de „onderlinge betrekking 
der natuur ; welke tusschen alle menschen „zon= 

der. onderscheid plaats heeft, gegrond en, de 
drangreden ‚ waarmede hetzelve wordt aangedron— 
gen „ doelt zoo, zigtbaar op dien grondregel. van 
menschlievenheid: doet aan uwen natuurgenoot 
niet het kwaad , hetwelk gij ongaarne van an- 

deren lijdt, Wig in alle maatschappijen, op. dien 
grond , voor zoodanige behandelingen 4 van vreem 
delingen niet alleen kan, maar ook moet zorg 

gedragen worden, 

Of openbare belastering of lkrn 4 va het 
albesturend Opperwezen, als eene hooggaande 

misdaad van schending des oppergezags ; in alle 

welgezegde maatschappijen , niet: zoowel als in 
de Israëlitische, ten strengste behoore te wor- 

den gestraft, en „ in Z00 verre , de wet van Mo- 

zes Livitic. XXIV, vs 14 “en’15 van alge 

meene toepassing kunne worden gemaakt, zal 

geen. voorzigtige in twijfel trekken; 5 alhoe- 

swel de ‚doodstraf. bij de Israëliten, uit hoofde 
van hunne bijzondere betrekking op JEHOVA 

| | | | | en | als 

(o) Levit. XIX,°55, 5á,- Verg. 'Exod, XXII, fati: Ade 
„AXIII, 9, Dent, XXIV, „17. alwaar mede de wees genoemd 

wordt. Over Mozrs oogmerk ter verligting van, den toestand der 

vreemdelingen zie verder J.D.’ Mricnaëris Mozaisch Recht, 

AI Th, $ 258, pag. 539 en volg. 
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als hunnen Koning en - beschermgod „-op--deze 
misdaad gesteld daarom nog niet, voor’ maat= 

schappijen onder eene ‚andere, regeringsvorm en 
in andere omstandigheden levende, moge noo= 
dig bevonden worden. 

‚ Hoe duidelijk vorken zich de: wet Looitië 
XIX; ; vs. 31 opgeteekend, tegen “bijgeloovige 

waarzeggerij! En hoe belangrijk is zij, uit dit 
oogpunt beschouwd , ook ter wering van soortge- 
lijk bijgeloof in onzen tijden bijandere vol- 

ken ; ofschoon zij dan ook eene geheel ‘hijzon= 
deser soort, welke, in die vroege eeuwen , bij 

sommige volken in zwang ging , en door de Is= 

raëliten weleens werd nagevolgd , op het oog had; 

Insgelijks i is het verbod van de overheden té 

vloeken en den Vorst des volks te verwenschen 

van zulk eenen aard , dat deszelfs algemeen ver- 
bindend gezag aanstonds in het oog loopt, geen 

De inscherping van diepen eerbied voor den 
grijzen ouderdom als een bewijs van ontzag voor 

God, Levitic. XIX, vs. 32, moge, wegens. de 
| hiinoailere inrigting en regeringsvorm van het 

Israëlitische Gemeenebest eene bijzondere re- 
den gehad hebben, voor het ‘aangezigt der 
grijsheid zult gi opstaan en eeren het aan= 

gezigt des ouden en vreezen voor uwen God, 8 

is niet te min een altoos geldend pligtgebod op 
de 
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de veelvuldige ervaring , wijsheid en eerwaardij 
des vouderdoms gegrond. 

Zoo is ook het bevel van noch ten voor- 

deele moch ten nadeele des armen, onregt te 

doen en zich voor alle benadeeling des onschul— 

digen, in het geregt „door onwaarheid of onregt, 
te‘hoeden, hetwelk Zodus XXI1I, 6—8 voor- 

komt, „vergeleken met ps. 3 en Zoewitic, XIX» 

vs. 15 onder de algemeen geldende zedelijke 
bevelen te rekenen. De-bijzonderheid , dat den 
regter hier tevens „verboden „wordt, om van,de 
eene of andere partij geschenken aan ‘tenemen 

ofschoon. zij „bijzonder „schijnen. ‚te „zien op de 
oostersche gewoonte van tot aanzienlijke lieden 
niet zonder geschenken te naderen, is echter, 
volgens derzelver bedoeling , tevens. zoo ontwij- 
felbaar aangekant tegenshet aannemen van ge- 
schenken welke den regter worden aangeboden p 

om zijne gunst te winnen, dat ieder eerlijk, 
menschkundig en_voorzigtig regter de wet, 

oök in deze ‘bijzonderheid, voor zich verplig- 

tend zal ‘ackiten, 

„Bijzonder. sordida 4 onze. aandacht de verma= 

ning tegen. het. aanbrengen of, verklikken, 

waardoor men „iemand «ten verderve zoekt te 

brengen, welke. Zepitic. XIX ws. 46 te vin= 

gend IS,» „Het, welzijn „der. maatschappij ‚en, s 

oh IS 
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lig vegt, leggen aan eenen burger, wel „some 
tijds ‚de verpligting, op, om, als get st. tegen. - 
iemand, in het geregt, op te treden; doch bui 
ten het. geval, waarin dit „volstrekte nopdaake- 

lijkheid en pligt zij, als. „verspieder van de ge- 
heime bedrijven, woorden en gedachten. van 

zijnen, mede, burger rond te sluipen en ‚voor 
aanbrenger van hünne. alzoo uitgestroide. We= 

zenlijke of schijnmisdaden te dienen ‚is een ka- | 
rakter, zoo, hatelijk , dat, het i malle maatschap 

pijen even groote verfoeijing, verdient, ls, in, de 

oude Israëlitische, 

De wet, „die ‚den „dood. nt aan, tere 
die met voorbedachten rade ven kwade list eenen 
merischi „doodslaat, en”. zulk;-éenen moordenaar, 
geene vrijplaats, ter onkonting ‚van „de (straf; 
zelfs nietsbijvhiet altaar wergunt;j-maar hem, die 
zonder: vopzeb; dij . ongeluk vierand,’ doodt de, 
Hloedwraak „doet „ontgaan, {7);vkan wederom: 
genoegzaam. als, natuurwet! worden aangemerkt „ 
ofschoon ‘de bepaling „van „oenevrijstad, ; wer, 
aarts de Jaatste, vlugien, moest,;was dngerigt; 

naar ‚de-zeden, der. oude, Israëliten , „bij; wie een, 
_ bloedvermant.;des. gedooden shet regt. had „ om, 
het vergaten, pod van, gälnen, goasthastagnden ke [ 

wreeken. noor, 
„Hoe billijk, wat, ne landen, ‚on, ol ke 
erdonnd:, daar. 

_{2) Deur, XIX, bemid, BE ve MIK boz (9) 

' 
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_daarèntegen de wet Levitic. XXI ws. 18 en 59 
gegeven, dat, wie eenig vee doodt, het be- 

talen zal, stuk om stuk. | 

Een dief, die bij nacht inbreekt, straffeloos 

te mogen dooden; maar, zoodra de zon opge- 
gaan is, dit, niét zonder bloedschuld, te kun- 

nen doen, ì is eene in het oog ipdberide maatre- 

gel van voorzigtigheid, (q) die in geene maat- 
schappij ooit te onpas kan gerekend worden; 
eene uitspraak van het gezond verstand, het 
regt en de billijkheid, welke voor alle tijden 
geldt. Hoe bezwaarlijk zoude men toch des 
nachts, zijn goed en leven ooit kunnen bevei 
ligen ; indien men zich zelven geen regt mogt 
verschaffen met den dief, bij het inbreken 
in de duisternis, te-dooden. “Alle hulp van bui- 

ten is doorgaans afgesneden, alle regterlijke- 
vervolging hoogst moeijelijk ‚zoo niet onmoge= 

lijk, en de hoop, om zijn oogmerk ongestoord. 
te volvoeren en onbekend en ongestraft te blij- 
verni,” kan zoo ligt den dief tot moord ‘aanzet- 

ten , zoo hij niet zelf voorgekomen en gedood 

wordt, Waar pleiten ooit deze en soortgelijke 
redenen niet voor het regt, om den inbreeker , 

bij nacht, te mogen dooden? Breekt hij’ bij 

het daglicht in, zoo vervallen, meestijds, overal ,' 

de rederiën, waarom hem dood te B des 
hels: | Rens 
(q) Exod. XXII, 2, 3. Magee eneen 
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nachts moet geoorloofd gerekend worden. En 
het is daarom eene wijze en billijke wet, die 
ook bij alle volken veilig kan worden overge 
nomen , dat men , na zonnen opgang , den inbre- 

ker of dief niet dooden mag. Geen menschen=" 
bloed toch moet ooit anders .dan in de uiter— 

ste noodzaak vergoten worden. De zelfwraak’ 
hier zoo wel als des nachts te veroorloven, 

zoude even het zelfde zijn, als op huisbraak 
en. diefstal, onder « alle omstandigheden , ‘de 

doodstraf te stellen, het geen de schromelijkste., 
gevolgen na zich zoude slepen, zoo het al niet, 
tegen de regtvaardigheid streed. . 

Zoo vindt men, Exodus XXII, ws. 7—=g , eene: 
wet rakende de regtsvordering wegens in bewa—. 
ring gegeven goed , hetwelk gestolen is. , Was, 
de dief niet bekend, zoo moest de heer des, 

huizes voor de Overheid komen, op dat, bij 
regterlijk onderzoek , blijken. mogt, of hij ook 
de handen geslagen had aan het hem toever- 
trouwde goed. Hoe billijk is dit, in-allen ‚ge- 
valle, daar het vermoeden zoo list op den heer 
des huizes, alwaar het gestolene in bewaring ge- 
geven is, pan kan. Was hij onschuldig, ge= 
brek van bewijs voor zijne schuld, voor den 
regter, moest dan ook het vermoeden doen 

verdwijnen. Had “het tegendeel ‘plaats, hij 
moest den eigenaar het gestolene dubbel he | 

Ge i Uors 
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dergeven:en der,dief werd, voor. zijne hebzucht „ 
met verlies, vanhet, zijnen „wel van. zooveel 
als hij zijnen, amedemensch, had: doen: verliezen. 

gestraft. Is zoodanige. wet niet overal bruik= 

baar en regt matig ? Zoude ook: in andere maat- 

schappijen, niet.zoo wel als: in de Israêlitische de: 
dahbele wedergaafvan,zulk gestolen goed. eene 

straf, zijn, genoeg. eelde aan, ols eene 
misdaad 2. 

obs. wiee hiet bevel, òm het verlorene, het zij 

dan rund ‘of schaap of eenig “ander eigendom 
van onzen nátuùrgenoot, “het welk Wij vinden, 

hem weder te brengen, of indien’ de eigenaar 

te/verrevaf j.of ons onbekend i is; ‘het gevondene 

in bewáriig te nemen, tot dat hij er navraag 

naar’ doet, en het hem dan weder te geven, (r) 
overal en ten allen tijde, zoo billijk en zoo 

övereenkofiistig met het regt ‘der natuur, het 

welk ‘eenen ieder Est zijne waarborgt, dat het 

voor ‘elké” maatschappij moet verbindend. gere”, 
er worden? _ | 

Zou gok hok eren dada geene. vrouw. mans=, 
kleederen en geen, man’ ‘vrouwenkleederen mogt, 

aantrekken, (5) niet. „wan, dien. aard: zijn, „dat 

het „om, de, schromelijke ongeregeldheden , „wel 

ke uit zagen en Jong voontvloeijen kun 

ar Lo 1 a IJ jou’ 1s8090 195 WORK 

an fpeut. XXI ’ read (©) Deut, XXI pj 
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fieri’, voor elke maatschappij even dienstig’ als 
voor de Israëlitische, moge gerekend worden? 
Ondertusschen was het voor de laatste misschien 
bijzonder noodzakelijk, dewijl zalk oene verkleuz 
ding bij de afgodische plegtigheden” der pien 
gende. volken ‘sorhitijds plaats had. » 

Hier komt ook in aaninerking, ‘de: wat, ‚ dvelke 
beveelt, den-daghuúrder, ten bestemden tijde, 
zijn deni te geven en dien , geendn. macht over, 
in te houden. Zevitie. XIX ws. 13; vergeleken 

Deuteron, XXIV, vs. 14.en' 10; Loo ook. eerie 

andere; welke verbiedt „„&enig dingy dat tot le 

vens. onderhoud noodig is, im pand, te nemen. 

Vergeleken Deuteron, XXIV, ws. 6 en 10—1d, 

__,De vrijstelling van den krijgsdienst. en. ande- 
resdiensten, vooreen Jaar vast te stellen voor 
hen, die nieuwelijks in den huwelijken, staat 
zijn getreden, ten einde zij zich met hunne j jon- 

. ge vrouwen verheugen, is eene z0ó menschlig- 
vende inrigting, dat zij verdient nagevolgd. te 
worden , in alle staten, alwaar de burgers tot 
den krijgsdienst verpligt worden. ; Pat 
„Belangrijk is de aanmerking, op deze m- 

rigting, Deuteron. XXIV , vs. 5, volgens de 

vertaling van MrcmAcuis, gemaakt dóor Per- 
Poncner. Hier wordt té tegt vergeleken 

hoöfdstuk XX, vs. 57, in welke wet dezelfde 
rsr 

geest doorstfäalt, 77 84 
De RK: aû a Ver 
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‚Verschiidèna, wetten tegên bloedschande en 

onnatuurlijke’ wellust (#) gelden zoo duidelijk 
voor alle tijden en maatschappijen, dat ik bij 

_dezelve. niet, stil. sta. Vergelijk Mrcnaëris 
MMozaïsch recht athe Theil $ 111 en volg. 

Den dooven niet te schelden en dus, zon- 

der dat hij zich verdedigen kan, niet ten toon 
te stellen: noch den blinden iets in den weg 
te leggen, (w) waardoor hij zou kunnen vallen; 
zijn voorschriften. met het algemeene gevoel 
der menschelijkheid zoo zeer strookende, dat 
een ieder beseft, welk. een gruwel de overtre- 
ding van deze Mozaïsche wet, overal en altoos 
in het oog des hemelschen Regters zij. 

Heilig waren, ten alle tijde en bij alle vol 
ken, de grenspalen des akkers, en de zelve 
hstiglijk te verzetten was heiligschennis. Op 

| dit grondbeginsel rust ook de wet Deuteron, 

XIX ws. 14 beschreven; ofschoon zij bijzon 
der op de onschenbaarheid der eens gemaakte 

„verdeeling der landerijen onder de Israëliten 
doelt. Zij waarborgt aan een ieder de grootte 
van zijnen eigen akker en is, in zoo verre, 

overal geldig. 

Het schijnt niet te onpas hier melding te 
| fe velde 

(f)""Bij voorbeeld Levit. XVIII en XIX, 29. 

(4) Levit. XIX, 16. 
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maken van eenc, andere ‚wet, (p); welke „den 

voorbijganger, die een vogelnest vindt op eenen 
boom of op de aarde, waarin de moeder eijeren 

of jonge. vogels onder zich heeft, verbiedt, de 

moeder. met de eijeren of jongen te nemen; 
maar toestaat de jongen of de eijeren zich toe 

te eigenen , zoo men. slechts de moeder late 

vliegen. De heilzame strekking dezer wet, 
om te verhoeden, dat eenige. soort van, vo- 

gelen worden uitgeroeid en daardoor eene of 
andere soort van ongedierte, waarop. die. vo- 
gelen azen, zich vermenigvuldige, maakt haar 

algemeen Ride. doch ook hare waarschijnlij 
ke bedoeling, om de hoedanigheid van moe- 
der, ook onder de dieren, te doen eerbic- 

digen en de zorg der moeder voor, hare jon- 
gen niet tot haar verderf te doen strekken, is 

eene andere reden, waarom deze wet. bijzon— 
der op merkingswaardig is. | 

Deze en andere wetten, welke billijkheid 
omtrent de dieren voorschrijven, voegt Mr- 
CHAËLIS in een ve en te zamen, Mozaisch 
recht Theil 3 $ 164, 

Hoe vele wetten op den landbouw en de 
veehoederij toepasselijk, kunnen veilig, in alle 

landen ten alle tijde, worden overgenomen. 

| Be 

(e)” Deut, XXII, „07e » 
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vBehoort Hiertoe niet de wet, welke der 
geren, die bij’ het aanstoken ‘var éen vuur zóó 
nvoorzigtig i is te werk gaân , dat het de door- 
riën-vät én een koop garveri, het gezaaide of 
iets “anders „hetwelk op het veld stäat, vér 

Bränidt, voorschrijft, die seliâde te betalen, Ex- 
óds XXI, bs. 62’ Dit valt bij dén eersten 
opslág; "in het oog. Niet minder ooge 
sClrijnlijk kan tot deze soort van wetten ge- 
bragt worden de volgende: dát iemand, did 
eënig vee vän éen: ander onder zijne hoede had, 
iridien’ hiet stierf, beschadigd’ of weg gedreven 
werd, zonder dat dga het zag, zich met 

eenen eed zuiveren kon van de verdenking 
als of ‘hij zich aan’ eens anders eigendom ver- 
grepen had, eh, indien het beschadigd werd 
of stierf) ‘daat de « cigènaar tegenwoordig was) 

het niet Helibefde te vergoeden „vs, 1042, 

‚Even,als deze wetten op die der meta 8 

duidelijkste gegrond. zijn, zoo is. het ook een 
ander voorschrift (w) volgens hetwelk men 
verpligt is zijns vijands os of ezel „die men, 
van de kudde vond afgedwaald, heit terug te 

Brengen, ols wanneer men d den Ezel van zijnen 

Kátèr' onder den fast Zag bezwijken, hem, » 

modst té hulp Roriëni; der Ezel te ontladen. 
Er 

(w) Brod, XXII,G, B Verg. Dlut. setif, aj 
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Er Belideft geh diep hädehken te or te ge- 
Wielen 7 ‚ hoe’ men, im, Borldelike gevallen, 
overal den zelfden regel door Mozes „‚Nonnge 
schreven volgen. niet. | oe 

‚Wat is pligtmatiger DA dan dat men » bij de 
| inzameling van, den, oog; st, den, armen geden= 
ke, en alzoo zijne dankbaarheid. betaone aan 
den milden Zegenaar van, het gewas des. velds, 
wien men, AN geene wedervergelding, be- 

wijzen kan! En is dus de wet, () die niet 
toestâat, dat het te velde staände Koref', tot 
aan de üiterste hoekert van dén ákkèr”, ali. 
miadijd worde, maar eené nálezing ;” zöo lk 
de vruchten dab velds’ als van die’ dé wijt 
berger en dlijfgaafden, vóör” den” behoeftigen 

wil overgelaten hebber, wat ‘de hoofdbedöe- 
ling aatibelängt , niet heilzaant’ èn verbindend 
voor ‘“landeigettaars in alle stâten éir- bij álle 
volken?” Hoe billijk en” havölgeriswaardig. 1 
ook’ de inzetting dieerd vers if pst ad pn 

26 Vefmel8: 2445 oh, vargsovaoûrss JAI), ALS 

_ Geénen Nike met, teder vaa ótider el 

känder vermengd té bezaaijen , is zulk ‘éen wijze 
maatregel der landhuishoudkunde ) dät' de= 

zelve, niiet: hitider voor anderé “fiaatSchiappij- 
Ea dai vóór” de “oúde Teradlitisehe le, RER 

nt À elk soos > A df vàh 

@ Levit, XIX, 9, 10, Verg, Deut, XXIV, 19, 21. 
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van wet behaoren te hebben. Het is tocheene 
opmerking op de ondervinding gegrond, dat 
het graan des te beter beantwoordt aan het oog- 
merk „ waartoe men het gebruiken wil, naar 
mate het zuiverder is en minder vermengd. 
Zie over deze wet, Levitic. Hoofdstuk XIX 
vs. 19, vergeleken met Deuteron. XXII, vs. 9, 
MricmHaëris Mozaïsch recht, EX Theil, $ 218. 
en PERPONCHER Aanm. ter. eerstgenoemde 
plaatse, 

re 

Ook heeft het bevel van geenen os en 
ezel te gelijk voor de ploeg te spannen zoo- 
danige nuttigheid, dat het overal, waar men 

zulk een ongelijk span voor den ploeg bezigen 

wilde, even gevoeglijk, als aan de oude Is- 

raëliten, zoude kunnen gegeven worden. — 

De ongelijkheid van kracht en tred toch doet 
het zwakste dier lijden, en het sterkste wordt, 
door het zwakste, verhinderd alle zijne. krach 

ten in te spannen. Zoo wordt dan, door 
zulk eene zamenvoeging, de arbeid vertraagd 

en onbarmhartigheid gepleegd. Men vergelijke 

wederom PERPONCHER bij Deuteron. XXII; 
VS. #0. 

Het- verbod om geene, tweeërlei gewigten en 
schepels van verschillende groote te mogen 
hebben, is tegen zoodanig bedrog, bij het 

| ver 
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verkoopen der veldyruchten en andere, waren 
ingerigt, dat het, bij den eersten oogopslag, 

„blijkt, dat. dit verbod overal geldig, is (4). 
Zoude ook de volgende wet niet, met regt, 

overal kunnen lines! worden als pee, Be 
eene regtvaardige vergoeding voor aangebragte 
schade? Wanneer iemand eenen akker of wijn- 

gaard had afgeweid, door zijn vee in eens 
anders veld te drijven, om het af te weiden; 

‚ van, het beste zijns eigenen akkers en ‘van het 
beste zijns wijngaards moest hij vergoeding 

geven , Exod. XXII, vs. 5. Althans: overal, 
waar de veehoederij zoo sterk gedreven wordt, 

dat zoodanige afweiding van eens anders wei- 

degrond ligt mogelijk zoude zijn en gedùrige 
aanleiding tot hevige verschillen zoude kun- 
nen geven, kan ook zoódanige wet gaaf wor- 
den over genomen (z). 

De opgegevene proeven komen mij over- 
vloedig voldoende voor, tot bewijs zoo wel 
als ter opheldering van mijne stelling, dat het 

wet- 

CON Let. XIX, 35. Verg. Det. XXV, 116, 

(z) Waren de Isrëliten devenrorikalijk 4 een Herders volk aan 
het gedurig omzwerven met hun vee , door gemeene weiden, ge= 
woon , het was noodig, eenige diivegelijkhedeal? ‚ tot welke deze 
gewoonte aanleiding gaf, door wijze wetten, voor te komen, toen 
zij tot een landbouwend volk zouden gevormd worden, Dit was 
zeker nog eene geheel bijzondere reden voor deze wet, bij de 
oude 1sraëliten, 
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wetboek van Mozes eene menigte vân zulke 
wetten „ vérman ingen eù waarschuwingen bevat, 

welke wel eigenlijk den Israëliten gegeven 
zijn; 5 tiaar tevens, uit harén áârd, gronden van 
verpligting voor alle iritststhagpen opleveren. 

Mijn oogmerk vorderde hier breedvoerig te 
zijn, daar het, bij de oplossing van het vraag- — 
stuk, welks beantwoording ik mij heb voor= 
gesteld, op deze soort van wetten, eerst en 

vooral, aankomen zal. Het spreekt voor het 

overige van zelf, dat ik hier geene volledige 
opgaaf behoefde te doen, maar slechts wert= 

ken te geven, die tot verder nadenken over 
dit stuk eenen gereeden weg banen konden. 

_ TWEEDE. HOOFDSTUK. 

Wetten naar der Israëliten bijzondere be- 

| hoeften gesòhikt. 

Ere andere soort van wetten, van welke 
ik boven gewaagd heb, is naar de bijzondere 
behoefte der Israëliten geschikt. Hunne bij 

zondere aard, diep ingewortelde gewoonten, 

oude a era) en. zeden zijn bij dezelven-in 

acht genomen. Zij zĳn deswegens of im het 
geheel niet, of althans níet zoo algemeen als 

t vide 
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de vorige, bruikbaar en pondzakelijk voor an= 
dese. volken. à 

„Laat: mij slechts’ énige weinige proven van, 

deze. soort opgeven. dus in ov ba 

In het oog loopend is het se hi het’ 
welk ik, ter opheldering van “den “aard dezer 

wetten , meen te mogen ontleenen var de instelling 
der. vrijsteden werwaarts hij ; die’zonder opzet 
eenen doodslag begaan had, vlugten moest; 

om de bloedwraak te ontgaan. Num. XKXKV; 

Q—=15 en 22-28, verg. met Deut. XIX, 1rö, 

Deze instellmg steunt geheel op eene oude 
gewoonte; van’ de wroegstetijdew af;bij ‘de 

Hebréën', gelijk thans, nog bij: de vÁrabiorens 
in zwang gaande, welke ‘zoo spoedig “niet: uitsx 

geroeid. kon worden.» Volgens «deze gewoonte’ 
werd-aan eenen bloedverwant van eenen” vers 
moorden, niet alleen het regt toegekend , maar 
ook ‘hem als eenen pligt voorgeschreven ;-om 
het- bloed “van” zijnen naastbestaanden aan den 
moordenaar te wreken, Rusteloos was-de vers 

volging- uit ‘dit besef van pligt woortvlocijendei 
Nergens was de moordenaar veilig. > Eurwelk 
eene “wanorde “uit deze „overoude gewoonté 
somtijds: ontstond, wanneer. de, wraak „zonder 
vorm. van, regispleging ‚ in. hevige hartstogt, 
bij dine. zonder nadenken, werd uitge- 

Cr met! ; Îel ts WED el KEK eis Y Z 29 
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„ oefend, is ligt te beseffen. Onmogelijk zoude 
het, in vele gevallen, geweest zijn, het leven’ 
van hem, die, bij” ongeluk ; iemand. gedood 

had, voor de bloedwraak te beveiligen , indien 

er niet dit middel op gevonden was, dat er 

vrijsteden. werden, ingesteld, werwaarts de on- 
gelukkige den bloedwreker haastelijk ontvlie— 

den kon, alwaar hij veilig was voor zijne naspo- 
ring en eenigen tĳd buiten zijn oog blijven 
moest, tot dat de drift, van. zijnen iienlias 
bekoeld was , en deze alzoo in staat geraakte 

om zijne onschuld te erkennen, | 

„Bij deze wet wordt het oude regt des wind: 
tek niet afgeschaft (a). Aan het zelve, wa- 
ren de Israëliten nog al te zeer gewoon, dan 
dat het menschkundig zoude geweest, zijn: des- 
zelfs afschaffing , op eens, voor: mogelijk te ach 
ten. Een gevoel ‘van ‘eer, dat «als tot, eene 
tweede natuur-geworden is ‚ laat zich zoo ge- 
makkelijk niet uitroeijen. „ Mozes verzette zich 
dan wijselijk niet tegen dit oude gebruik ‚maar 

kwam „door de instelling der vrĳĳsteden , zoo= 

veel mogelijk ‚een schadelijke uitwerking der 
bloedwraak jegens onschuldigen voor. Doch, 

uit deze- ‘handelwijze van Mozes zou zeer vers 
gerrie een gevolg are worden ter 

TEEN | ‚ver- 

"Ö Verg. Num, XXXV, 1921, en Deut, XIX, 1115, 
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verdediging der geoorloofdheid van eene soort 
gelijke bloedwraak, in andere en meer be-’, 

schaafde miaatschappijen „ ‚ alwaár zulk één eer” 
gevoel niet heerscht. Hier kan men zonder’ 
vrees voor gedurige wanorde, de regtspleging 
gerust aan den openbaren regter overlaten, die , 

door geene partijdigheid of hartstogt verblind, 
in staat is, om de zaak bedaard te shader 

ken, en een regtmatig vonnis van veroordee- 
Mie of vrijspraak te vellen. Hier komen dus 
ook dergelijke vrijsteden niet te pas. 

Een--ander: voorbeeld kan‘ hier, iijhs bes: 
dunkens , óntleend--worden: uit de-wet der echt= 

scheiding , Deuteron, XXI ;-1-—d;; Uit den? 

inhoud dezer wet blijkt, dat, volgens een oud 
herkomen regt, de Israëlitische mannen de 

vrijheid meenden te hebben, om van. hunne 

vrouwen te scheiden, wanneer. zij hun niet 
meer. bevielen, of zij eenig gebrek i in haar. 
ontdekten. Deze wet ME Mozes niet goed, 
maar hij laat haar echter toe. Onder een volk 
aan de veelwijverij gehecht, hevig van harts- 

togten, wispelturig en hard van aard, Kon de 
echtscheiding binnen geene enge grenzen be= 
paald worden, in eenen tijd, waarin het alge 

meen «gebruik nog wijd en zijd ‘eene ‘ruime’ 

deur voor het onbinden der huwelijken , om al=" 
ler- 
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lerlei, oorzaken, ‚ openzette, Het, eenige, ‚het, 
welk Jon, worden, gedaan, om de ligtzinnige 
echtscheiding, met alle de wanorde. da aaruit ont, 

staande, voor tekomen: of, daar zij eens plaats, 
had, „nog, ergere gevolgen te. „weren , was den 

man de verpligting, op. te leggen, om de schei-. 
ding „bij geschrift ‚te bevestigen. en dien scheid | 

brief aan zijne, vronw, te overhandigen ; daar, 

enboven, hem de hoop te. benemen, van, zijne, 
vrouw, wanneer, zij eers aan eenen andéren, 

man gehuwd Was, ooit terug te erlangen. — — 

Hoe wijs deze wet ware, wordt in het en 

betoogd: door -MronAetas in: ein „Mozaisch 

Regt en door” PerPoNcueR’” op hermans 

vertaling van- deze pido. „orsinall egenogdoa 

Wie gevoelt. niet, dat ‘deze wet» van n Mozes), 

zoo scheel en al ingerigt naar” ‘den aard, en de 

zeden der Israclitén. van dien tijd, geenen den 
minsten grond i in zich bevat, waarop. men zou, 

kpnnen, beweren ,, dat Da andere maatschap 

pijen, eene _m, erdere ‘beperking aan de echt- 

scheidingen “zoude ‘kunnen gegeven, wordén? 
rak $ 4 ere "hk ki 

„De, sretken. omtrent. het, huwelijk, zijns, in 

vele andere. „opzigten, ingerigt náar, „der. Israën, 

Iiten‘oude. zeden en gewoonten; „De, schrij 
verij „werd.„door, Mozes, nict, verboden, Dit, 

Zan onmenschkundig, BORE | zijn, dewijl, 
het 
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het volk „wan ouds af, aan ‘dezelve gewoonvas 

met alleen ‚maar ook de geheele toerimalige 
wereld aan de gewoonte! van; meer dan; eene 
vrouw te hebben, welke. nog heden, im. het 

oosten. in zwang gaat, zeer geliecht: was, 

Mozes weerde dan dit gebruik. niet, maar gaf! 

voorschriften, door welke het van. zelf.beperkt, 
werd en behoorlijk-gewijzigd. Hij: kwam ‚de 
wanorde. en onregtvaardigheid „ welke de veel 

wijverij veelal na zich sleepte, zooveel, moge 

lijk, door zijne billijke wetten ‚voor, Deut. 
XXI, vs, 15. tot 17. „Meer te, doen, gedoog- 
de de toestand dier tijden en zeden. niet. 

Het loopt van zelf in het oog, dat uit deze 

handelwijze van Mozes geen. gevolg, kan ge- 
trokken worden tot eene algemeene veroorlo- 

ving van de „veelwijverij. Zelfs, Mozes. deed, 
door: zijne wijze van verhalen, waarhet te 
pas kwam’, duidelijk gevoelen, dat de veel” 
wijverij geene oorspronkelijke Goddelijke in. 
stelling. was en van. den beginne af aam, niet 
in. gebruik was-geweest. Hij heeft ook door. 
zĳn voorbeeld dezelve niet aangemoedigd en 
ging zelfs eene groote vermenigvuldiging van 
vrouwen. in. het. koninglijk -Serail;- indiende 
Esraëliten in vervolg van tĳd zich ooit ee 
nen Koning kiezen mogten, als eene zeer vers, 

„ertslike, zaak, tegen. « Zijne. toelating: der”; 

4, _ veels 
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veelwijverij” ‘was: ‘dus » ongetwijfeld. slechits 
noodzakelijke schikking naar de zeden en ge 
woonten. van: dien: tijd. Ate ve 

“Een ‘ander treffend voorbeeld van de wijs- 
heid , waärbij de Mozaische wet zich ‘schikte 
naar der Israëliten « overoude gewoonte en ze= 
den, vindt men in het regt, hetwelk eene 
weduwe, wier man gestorven was, ‘zonder 
haar, kinderen. na te laten, gegeven werd op 

den broeder van haren overledenen mar(b), 

of; zoo.deze-weigerde haar te nemen; ‘op den 
nabestaanden,’ die, “in eenen verderen graad 

van bloedverwantschiap. E den broeder volgdel(c). 
a4% j Î \ Em 

(8) Volgens ‘Dent, KV F7 bemad 

(c) Uit de Geschiedenis van Rurn blijkt, de men , ten baren 
tijde althans; deze Mozaïsche wet, die alleen van Broelidid en van 
den zwager kt wedawe spreekt, slan uitlegde, Dat de Hebreeu- 

wen, onder den naam van broeder ook verdere bloedverwanten 

begrepen , is bekend, « Zoo wordt, omtrent den Hebreër, die zich, 

uit armoede, aan eenen vreemdeling of bijwoner mogt verkocht 

hebben ,-Levitic. XXV, 48, gezegd, een zijner broederen zal 

hem kunnen lossen ,en, dit nader aldus ‘verklaard. Zijn oom 

of’ de zoon zijns ooms zal hem lossen, of die hem, uit zijne. 

maagschap, in den bloede bestaat, aal hem sant En dat 

dézelfde persoon, op welke de edn aanspraak had, ook tevens 
de losser was , hoedanig een, niet alleen in geval van slavernij ‚ bij 

springen, moest , maar ook ‚wanneer zijn’ broeder „of naastbestaan= 
de, uit armoede zijne goederen verkocht had, ok die lossen kon 

en móést ‚ volgens Lev. XXV, 25. blijkt uit ‘dezelfde geschiedenis 

vaten: ‚Ook in ad Laatst dänjelaalde plaats uit Levit, wordt gespro=' 
33% ____ken 
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Het deel dezer instelling was, … dat--de-we- 
duwe. niet» kinderloos zoude blijven ; en’ alzoo 
het geslacht: van» haren many niet “met hem 

zoude uitgestorven zijns Het: eene zoowel als: 

het-andere. „werd. vooreerd groot: „ongeluk “er 

schande „gehouden. De oude geschiedenis had 

in Thamar doen zien , hoe“onverzettelijk’ eene: 
Israëlitischeo-vròuw) dit:- vegt: vasthield ‚en “tot 
welk „eene buiténsporigheid de hevige zucht 
naar afstammelingen: haar ‘vervoeren “kon, in= 

dien haar dit-regt-werd geweigerd. « Zich naar 
dit.oudeherkomstig «regt ; deze diep “irigewor= 
telde neiging der Israëlitische vrouwen , dit haar 

gevoel van eér eù/schande,7 te! schikken’ was 

ongetwijfeld het wijze*‘oogmerk des wétgevërs” 
met ‘hét „handhaven dezer gewoontes ofschoon’ 
hijsdat daârbijctevens’ nog. han zhe 
beren kedeng ett any Hr00e, 104 ja 

siht Î TRD EEN DA ERN AAL oÂ Ì | ak d d Ve 

knal häks den. teen die zijdën “tot armoede wervallen” broeder Aes” 

naast, bestaat, Ondesvbonchen: ‘bepaald: zich de. wet ‚Deut. XXV 7 

Sto, wel duidelijk 1 Ri j den Ren, der kinderlooze weduwe, , 
om aantewijzert, dat, in geval van kinderloosheid, « eene. „uitzonde 

rig ‘plaats Kade den: regel, welke leenen’ 2 saai Vérbood de bne 

__we_van zijnen overledenen, broeder. te twouwen,,; 1007 LOR 
es’ 

„Voor het overige schgjnrk hafe! bedoeling tc zijn eh ‚ de‘overoudé, 
ree od. welke zoodanige kinderlooze weduwe het regt gaf, om den 

naasten bloedverwant, die ookin de andere opgenoemde gevallen haar 

losser was , in volle ENGE te laters , in zoo'vêrre deze gewoonte nièt 

strijdig was, met andere, wetten, die den graad der bloedverwante 
Schap , waarin mep huwen mag of niet „ duidelijk, aanwijzen, …s 
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„Vestigen wij eindelijk ‘nog: het oog op zijne. 
toelating, der- slavernij (d)), met welke eenige zij- 
ner wetten ter verzachting der nadeelen, uit de 
veelwijverij -ontspruitende, in het naauwste 
verband staan.” Wel verre dat Mozes de sla 

vernij, welke de menschheid zoo zeer. ver- 
nedert ,‚ onteert, onderdrukt, en belemmert, 

zoude hebben voorgestaan en bevorderd, too= 
nen zijne wetten rakende. de behandeling der 
slaven. ten duidelijkste, dat het niet dan nood- 

dwang ‚was uit de zeden en gewoonten dier 

tijden voortvloeijende, waardoor zijne toela- 
ting van eene slaafsche dienstbaarheid onder 
zijn, volk werd. veroorzaakt. Volgens zijne 
wet toch, mogt geen Hebreër tot eene altoos 
durende slavernij verbonden. worden, ten zij 
hij het zelf verkoos. Hij verbood ten streng- 

ste allerlei soort van mishandeling der slaven, 

zoo der vreemde als der Israëlitische (e). Hij 
zorgde. wel opzettelijk voor eene behoorlijke: 
waardering van hen als menschen, oorspronke= 

lijk , zoowel als hunne vrije natuurgenooten, 
naar Gods beeld gevormd. ‚Hij droeg. tevens 
zorg voor hunne wtspanning en genoegens, 
door de rustdagen uitdrukkelijk mede voor 

eelde | aloe kde Ae ME 
(d) » Deze toelating blijkt uit Levit., XXV, 4ámmáb, 

-(e) 'Zië, onder meer voorbeelden, Deut. XV, 1535, XXI, 

BOmmlá , KKIEF, 15) 16, hevit, KAV, Og 
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hen-te' verordenem en hen te doen: dèelen in 
de openbare vermakelijkheden of Godsdierstiz 
ge vreugdefeesten.— Ook bewees hij, door 
zijne gedurige herinnering âan de groote wel- 
daad der verlossing van het gansche volk, 
uit de Egijptische slavernij, hoe hoog hij eene 
redelijke vrijheid waardeerde, en hoe weinig 
hij gezind zoude. geweest, zijn , om eenige slâ- 
vernij ‚onder de Israëliten , intevoeren, indien 

de toestand dier tijden, in welke dezelve, vol- 

gens eene verouderde. gewóonte , bij alle. vol= 

ken, plaats vond, reeds. toen … derzelver „af- 
__schafling gedoogd had. | ie 

Meer vóorbeelden behoef ik niet bij té bren 
gen ter opheldering en staving van het geen, 
door vele geleerde en doorzigtige mannen ;bij- 
zonder ie J-D. Mrcnaërrs ; PerPorcHem, 

MUNTINGHE , meermalen ‘en niet verschillende 

oogmerken. is „aangetoond, dat sommige” wet= 
ten van Mozes geheel naar de bijzondere ge- 
woaonten, zeden en aard des Israëlitischen volks 
van zijnen tijd zijn ingerigt, Tot deze soort 
van wetten behooren ook die; welke haren oor 

sprong ontleenen uit Egijptische gebruken; 

aan welke de Israëliten gewoon Avaren 3 ‘hoe 
danige wetten vrij duidelijk in het’ Mozaische 

wetboek. schijnen gevónden te worden ; gelijk, 
| hes 
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heden. ten „dage « onder de. denn) algemeen 
slonk wardko alot Aj lodsensov ovaduogorah 

DERDE HOOFDSTUK, 
TER) 

” Nationale, tij delijke“ ‘en ‘plaatselijke, En f 
verordeningen, Ge ok baha: 

EEN ME Ke, KOREN KY DAN ber bie 

Ie, ga “over “tot de: beschouwing van “zulke 
wetten „die, ‘ofschoon sommige” derzölve mede 
tot/de laatst genoëmde: soort behooren ; 'eréh> 

wel nog uit ‘een geheel ander bogpunt kuhnen 
beschouwd worden; als bijzorider” het” Israeliti- 

sche volk betreffende, of slechts tijdelijke’. én 
plaatselijke verordeningen bevattende, 517 

vt ad nd on 

Het ontwerp, hetwelk ik. mij! héb. voörge= 
schreven; vordert , dat ik ook hier. door vdai- 

delijke proeven aanwijze, dat zodanige: voor= 
schriften in het wetboek van: Mozes” gevoh- 
den. worden— «Wie denkt ‘hier mietvaanstonds 
aan die menigvuldige verordeningen ter open+ 

bare: vereering van den Schepper der beni 

als der Israëliten Bescherm -God en Heer? ” 

Hoe veel bij de instelling van den err 
nakel „der offerhanden en andere gewijde ples- 
tigheden „ der hooge feesten en rustdagen, det 
Priesterorde en: overige bedienaren’ des Hét 
He of der rand tent, van “de Egijp- 

te= 
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tenären of andere naburige. volken: moge! ‚zijn. 
overgenomen; „dit ‘ailes is. evenwel ‚voor de 

Israëliten zoo. bijzonder gewijzigd „of. verans, 
derd, als: noodig was ter. bereiking vanhet. 
doel der. Godheid, omdit volk,.aan, haren 

dienst. toe „te „wijden, „de, afgoderij ; en „ Lem: 

deloosheid. tegen te. gaan ende, zuivere 
Godsdienst we! té. verspreiden „overs; de 
wêreld, à Hi raBlenidantre onasa 

… Deze granen’ naar de toentälige be 
hoefte des Israêlitischen volks mét ‘Goddelijs 

Ke’ wijsheid verwondert jk sclióon geschikt } 

waren tevens, op die wijze als zij “dòor’ Mozes: 
verordend waren, geheel én alleen voor de’ Is: 

raëliten bruikbaar, en wel nit ’ ‘langer dar 

hunne behoefte zulk eene intigting ‘zoude ‘nood= 
zakélijk maker. Van hier dan ook, “dat, toen 
het “menschdom «voor “eëne “méér” geestelijke 
vereering van den eenigen waren God genoeg-= 
zame rijpheid verkregen had, onder zeer vêr- 
anderde bdbomstmaigneaen:; de « zinnebeel= 
dige Godsdienst miet hare plegtigheden, door 
Jezus en zijne Gezanten niet meer- noodig 
werd gekeurd en, vooral na de verwoesting van 
de gewijde stad en verg door de Romeirien , 
van zelf verviel. brl 

_De wetten betreffende het huwelijk , de echt 
pe schei= 
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scheiding „de slavernij, welke, gelijk wij be= 

ven reeds zagen, naar de bijzondere behoefte 
der ‘Israêliten waren ingerigt, bevatten tevens 
zooveel , het welk voor dit volk alleen -die- 

nen kon en bij geen ander bruikbaar zoude 
zijn, dat ik dezelve ook hier uit ditvoogpunt 
zotùde kunnen beschouwen.’ Daù, om alle her= 

haling ‘te vermijden, daar het hier “toch aan 
geene voorbeelden ontbreekt, wil ik mij liefst 
nog bij eenige „andere “wat nader ophouden. 

Alleen maak ik opmerkzaam op de wet aan 
gaande de proef, welke ter onderzoeking der 
schuld of onschuld van eene vrouw, die van 

overspel verdacht werd, genomen moest wor- 
den, volgens Numeri V , ws. 11 tot 31. De- 

ze wet staat klaarblijkelijk im het naauwste 

verband met de Godsregering der Israêliten en. 

is, als zoodanige volks wet, geheel eenig 1m 
haar soort. 

Geheel Israëlitisch luiden de spijswetten, wel 
ke het eten van onreine dieren verbieden , Zevit. 

XI. Want, ofschoon het gebruik van vele der 

aldaar genoemde dieren tot spijze ook bij an= 
dere volken „eenen natuurlijken afkeer zoude 
verwekken , zoo is het toch geheel eenig in zijne, 
soort, dat, bij wijze van Goddelijke instelling, 
onderscheid tusschen reine en onreine dieren 
in de Mozaische wetgeving werd Se 

| 0 
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Ook had ‘deze instelling hoogst, waarschijnlijk 
ten; oogmerk; zom, het volk; aan. JehovÁ get 
wijd, van eene al te naauwe gemeênschäp met 
afgodische, volken „die, de onreine. dieren, „bij 
hunne afgadsmaaltijden. gebruikten „af te hou- 

den. Deze wet mag dus, uit dien hoofde ;, ook 

als eene geheel, bijzondere volkswet „ waardoor 
tevens „ook; voor ’s „volks „gezondheid, werd 

zorg, gedragen, ‚hier in aanmerking komen, 
Al het geen-ter wering der besmetting van 

de melaatsheid’; ‘eene: landziekte vin. Palestinas 
bevolen’ wordt, Leviticus XII, heeft. een”zoó 
geheel “Israëlitisch" aanzien, dat, bij den eeri 
sten dog’ opslag, aanstonds blijkt, dât de wets 
hier ‘gegeven, geheel ‘bij dit volk te huis bez 
hoort: ofschoon” dan ook in andere” landen 

lade? de” melaatsheid’ insgelijks gevonden 
wordt ; van deze*wet nog “wel veen “nuttig” ge: 
bruik® zoude: kannen worden: gemaakt enotiit 

dezelve heteen en. ander, overgenomen  wor- 
den.(f):. Het zelfde. kan gezegd. worden „van 
de” wet betreffende de. zoogenaamde melaats- 

heid:der kleederen en gebouwen Levie: AIF, 
vs. 47 —5gvenrdievitit., XIV, 9633675 Ops 
Sper heh deze soort kunnen ook ‚ge- 

hek Ord Ts he: _… bragt 
A Zoo an 4 des, gi RAe Nam, v, I=, 

woorgeschre ven ten voorbeeldje, ‚dienen, in soorgelijke re 
bij andere volken. 3 
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bragt vorden die, welke de Levitische onrein= 
heid bepalen. en; voorschriften van! ringen 
behandeee eeviticuer KHE, atie onomanr:. bite 

“Andere, ‚ welke ter voorkoming van olie 
me afgöderij en het navolgen van de. gewoon- 
te der afgodendienaren. strekten’, “hoedanige 
Levitic, XVII, (&) gelezen ‘worden , waren 
ook’ gelieel nationaal. * Ex die, welke het slag- 
ten ‘van rundvee’, schäpen” of « geiten’, in: de 

woestijn ‚zonder ‘het aan J EHOVA ten offer 

te brengen , verbood, was daarenboven. slechts 
tijdelijk „en! had “bij „de:-komst!des, volks, in. 
het, beloofde land geene, nuttigheid. meers— 
Ook zou zij toen; wegens den verren bead 
van het heiligdom „aan. vele. oorden, des „lands 
nietin acht: hebben. kunnen genomen worden. 

Zij werd dan:sook., tegen het einde, van „der: 
Israeliten omzwerving, loon de. woestijn ‚ afge 

schaft, volgens, Deuteron.. XII vs. 15 en; 16. 

„Mrcraêurs heeft deze wet opgehelderd im zijn 

Mozaïsch Regt; 34er Theil $ 169 pag 167-197. 
vergelijk PerPoNcuer’ aanmerking bij” Mr- 
crÂÊris vertaling van deze plaats; doch zie 
ook vAN per Parus aanteekening. 

_De instelling van het Jubeljaár, in hetwelk 
elk Le OPE ron EON vrijheid en eigendom 

te 

“® Zoo ook XIX, 2628. XX, 17 
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ids bekómen kon’; ‘volgens Zeit XXV; 
ps) 8-34; vergeleken’ vs 455, ‘was eenig ih 
iiet soort znzij was gesfond: op 'J ËHóvAs 
‘opperheerschappij, „welke geene önderdrukkitig 

duldde er bzich ketitherkte 'döor de Haa: 

mblijksté “zachtheid en Biijkheid jegens dat 
volk; ”hötwelk hij geheel en al als zijn. bij 

Sr vs 

zònder éigendom wilde’ ’h ebben aangemerkt— 
Dit'is’ ‘méettäten in” Jiet lielderste’ daglicht, ge- 
‘steld!’ Het Kort’ mij düs_ voldoende voor, dit 
hier « slechts “aän” tè stippen. Mijn, oogmerk 
tóch 'is alléén aan te wijzen, fioe ook deze, wet 

Hira gant epen 12 

eeniglijk”” Hoor “het Israëlitische volk, in Pa- 
' stb 

destin ‘lêvende,'’ gegeven werd, ‘Bj. [dezelve 
wordt SertovA als landsheer - Blsthouwd 'à en, kor 
men’ ‘de Tsraeliten’ vóor als ° dészëlfs eneen, 

over welke’ niemand’ ‘zich 4 éen. oppermagtig ge- 

zag aanmatigen” mogt,’ ER “die hünhe' bizittin 
HET) k EER) 

get, ,. volgens den miatstaf” eener gelij so Et 

deeling; uitde hand’ van dien Hemelschen bird 

als eigenaar, ohtvahigén zouden, hehe ar 
calk bekt art OS 

‘ E Even zeer bij vitsluiting op dit: volk ‚toe- 

| _passelijk Was de wet, die niet alleen ber 
| val eenen verarmden. landgenoot; zoote, on” 

dersteunen, dat hij, kon plved; leven a maar 
ook alle rentheffing voor aan hem geschoten geld 

verbood. Ter staring: er wet strekte deze 
“ drang= 
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drangreden ‚ dat de bezitting van het: hnas: 
‘sche land zoude moeten aangemerkt. worden 
als,eene. vrije gift van JEHOVA aan het arme’, 
in Egiĳpte zoo zeer onderdrukte volk, over 

hetwelk hij zich erbarmdhad „door het, uit 
Egijpteland uit te voeren. Deze Goddelijke 

erbarming over het gansche volk moest ; elk 
Tsraëliet, door zoodanige ontferming over eenen 
armen natuurgenoot, navolgen. Daar de Israêli- 
tische staat niet zoo zeer op den Koophandel 
‘als ‘wel op den akkerbouw. gegrond «was, kon 
het verbod van geene rente te heffen van eenen 
werarmden ingezetenen des lands, hetwelk: elders 

niet zoude kunnen gelden, hier. plaats vinden. 

Dit verbod zoowel als de drangreden. „was ger 
heel. Israelitisch. ‚ stond met de bijzondere, inrig- 
‘üng_ van dien staat in het naauwste verband (%), 

ik zou hier nog. kunnen. „gewagen: vande wet 
omtrent eene onderscheidene | kleederdragt,, 
Deu teron, XV ‚vs. 380. ex van, die, welke 

de ie der wet betreft, „Deuteron, 
VI, vs. d tot g, Deuteron. XI, vs. 1821. 

en “Ònder de verordeningen , door Mozes, voor 

het Israëlitische volk ‘gemaakt, welke slechts 

Vöor'eenen tijd vereischt werden , moeten z00- 
wrd gerangschikt worden , welke gedurende 

’s volks 

5 ( Hevitie. XXV, 48, 55-38, vergeleken Exel XXIF, 
98,25 ,,en Deuteron. XXII, vs. 19 en 20, 
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’s “volks--omzwervìng in de woestijn” nood gl 
waren, doch naderhand of mindere of in het, 
geheel geene : nuttigheid meer hadden.’ Zoo’ 
gebood Mozes in het begin wel de vr ijtating. 

vân eenen”Hebreeuwschen slaaf in het zeven 
de jaar, maar niet die van eene slavin, Exodus’ 
XXI, ws. 2 tot 9. Doch naderhand werd de" 
ze weet ook tot de slavinnen uitgestrekt, Dezs=" 
teron. XV , vs. 12 en 17. NE 

Zoo werden, volgens Numeri IP, ws. pn! 
35, schikkingen gemaakt over het geen de’ 
Priesters en “Leviten te verrigten hadden, bij 
den optogt des tabernakels; schikkingen, welke’ 
zich, wit den -aard der zake niet verder uit=" 
strekten. dan gedurende „den tijd, in welke; 

de, heilige, tent nog aan geene vaste plaats! 

verbonden was, noch de Tempel te Jeruzalem — 
_gebouwd. Doch waartoe behoef ik meer wet- 

ten, die slechts voor eenen tijd dienen kon- 
den of alleen voor het Israëlitische volk ge- 
schikt waren, aan te wijzen ? 

Met deze soort--van “wetten staan in het 
naauwste verband die, welke op de verove- 
ring van Canaän betrekking hadden en de 
verdeeling van dit en het Over-Jordaansche 
land , onder de verschillende Israëlitische stam 

men, regelden, Numeri XXXIF, XX XII, vs. 

dof, AXXIV, tot XXXF, vs, 8. Hiertoe be- 
hoort 
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hoort ook, de wet Numeri XXIII vs. Bret 1 

opgeteekend, bij welke de. erfopvolging inhet; 
bezit der landerijen, wanneer iemand.stierf „en 
geenen. zoon naliet, naauwkeurig bepaald wordt. 
Ook de wetten, door welke. zekere, plaatsen? 
tot vrijsteden bestemd worden, Numeri. XXX, 
Vs. :6 en vs, 10—15. Deuteron. T Hs vs. At 
43 en die,, welke eene, vaste. plaats voorrdes 
openbare en gemeenschappelijke Godsvereering 
stellen, Deuteron. XÌI, VS 1 Ommd dd komen 
hier in aanmerking. „Om: van geene. verdere” 
bepalingen rakende den akkerbouw ‚de hooge! 
feesten of andere zaken, ‘welke in“het-Israclis) 
tische land te ‘huis behoorden „ thans’ te’ gewa” 
gen. Ik. meen: ook! van deze soort” vari wets” 
ten. voorbeelden genoeg te hebben”'aangevoerd. 

… 
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TWEEDE DEEL” 

BESCHOUWING; DER. VERKLARING VAN JEZUS 

EN ZIJNE APOSTELEN) BETREFFENDE, HET 

_GEZAG ‚ HETWELK DE GODDELIJKE WETTEN! 
DOOR MOZES AAN, HET ISRAËLITISCHE 

„VOLK ‘GEGEVEN IN HET CHRISTENDOM 
TOEKOMT ; EN AANWIJZING VAN, HET ‚> 

GEBRUIK , HET; WELK “ZIJ «VAN DEZE … 

„WETTEN HEBBEN GEMAAKT. olen 

dis 
À x 

A. is van. het miterste have veins der nes 
hoorlijke bepaling van het bedoelde gezag der 
Mozaïsche wetten ‚ in ‘eene, maatschappij van 
Christenen, acht te geven op de. verklaring 
van Jezus en zijne Apostelen hier. omtrent en 
het gebruik door hen van deze wetten :ge= 
maakt. Immers aan den Stichter van het 
Christendom kwam, het volle regt. toe, om te 
beslissen, in hoe verre de Mozaische wet, 

door. zijne volgelingen, als eene regelmaat van 
hun. gedrag , moest geeerbiedigd „worden. Hij 
had eene Goddelijke, volmagt, om m het Gods, 

diens 
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dienstige en zedelijke zulke bevelen te geven, 
als Hij, overeenkomstig met het doel zijner 
zending tot heil der wereld, noodig zoude 
rekenen, Zijn gezag gokd boven;dat: van alle 
Godsgezanten, die voor Hem geweest waren 
of na Hem volgen zouden, Hij was de eeni- 

ge)“ meester en Heer, wiens uitspraken als 
Goddelijke uitspraken in alles,” geloofd, wiens 
bevelen als Goddelijke bevelen, in alles; moes 

ten gehoorzaamd worden. Zijne zendelingen 
door Hem gevormd en bestuurd, door ‘den 

geest der onfeilbaarheid in- alle. waarheid ge- 
leid, verdienden geen minder geloof ‘en: “gehoor 
zaamheid dan- liun Meester, “in -alles , wat 

zij, op zijn gezag, leerden en voorschreven. 
Ook hunne ophelderingen en beslissingen Hr 
Kendé het gezag en de bruikbaafhdid of” “on= 
bruikbaarheid der Mozaïsche' wetten voor 
Christenen, steunen op het Goddelijk gezag van 

Tezús: De Apostelen moeten ‘dan',’ nevens 
kúnnen Heer, op dit stuk gehoord’ worden. 
En hét gebruik t welk de Hett en zijne Af- 

gezanten van deze wetten, bij’ hun Godsdien= 
stig en zedelijk onderwijs maakten, khn ten 
gids en ‘rigtsnoer dienen voór ad denk= 

wijze * omtrent de palen, bmnen welké de in= 
vloed dêr Mozäïsche wetten ‘in eéne Christe- 

tjke määtscliappij Behoort beperkt te worden. 
EA it 
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Dit een) en tander, mag-ik. veilig --vooron- 

sderstellen, als. eene. zaak hier buiten. verschil. 

Des vraag; welke … hier beantwoord moet. wor= 

rden:,‚i isvan: ‚dien, aard ‚dat „haar. voorstellexs 

„moeten, geacht worden mij gaarne, toe te stem 
men, dat ik op. deze gronden mijn, onder- 
zoek voornamelijk vestigen „mag. —… Het is 
hier dus de, plaats, niet „om, te, bewijzen ‚ dat 

aan het, Hoofd, des Christendoms en deszelfs 
eerste, grondleggers, zulk eene beslissende. stem, 

der. „bepaling, van, het _ zedelijk gezag “der 

„wetten van, Mozes. waarlijk, toekomt, Die 

aan an, „hunne , onbepaalde Goddelijke, volmagt 

tot, het geven van zedelijke bevelen voor 
het, r Kh ET twijfelen mogt, zouden de 
bewijzen: voor.„deze. haiku hid ‚des-/Chris- 
tendoms, in zulke schriften als die van Lesz, 

gh, Boéts, > overvloedig en epe vi 

oa gj jv Jel dq 

Bed, ae oor. his” gegeven, in gn end 
beschouwd ‚.nogeene. verbindende. kracht heb 
be voor. het Christendom, noch “ook of de. 

Mozäïsche „wetten tenig zedelijk gezag heb 
hen, ter, aanwijzing van het geen, door. eene 
Christelijke maatschappij. voor goed en kwaad; 
regt en’ onregt te houden zij ;-maar- ‘de zeker= 

heid. nj het. laatste en de pe Ki 
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“het “éérste ‘tilzwijgend door het” Genootschap 

“wordt “aangenomen, volgens “den _duidelijken 
“zin en bedoeling der vraag, kan het echter, 

“mijns” bedunkens, niet overtollig’ gerekend 
“worden, in de eerste plaats na te gaan, hoe- 

danig de uitspraak van den Zaligmaker en 
‘zijne Gezanten over deze beide stukken ge- 
weest zij. Dit onderzoek toch doet ons diep 
‘inzien in hunnen geest en de ‘verschillende 
oogpunten bemerken, waaruit zij de Mozaï= 

sche wetten beschouwden (a). Het verspreidt 
niet „weinig licht over hunne denkwijze aún= 
gaande in eigenlijken, aard en’ de uitgestrekt 

heid van_ het zedelijk gezag / dat aan deze 
_wet- 

(a) Nan Kier dát ik, in het 1ste Hoofdst, der 1ste Afd, van 
dit Ilde Deel, eerst en vooral den vrijen loop meende te moe 
ten laten aan het onderzoek der Leere van Jazus eu zijne Apoe-. 

telen betreffende de Mozaïsche wetgeving, als geen onbépaald gezag 
behoudende ter regeling van het gedrag der Christenen. De Daauwe 

keurige beschouwing der onderscheidene plaatsen hiertoe betrekke- 
lijk ‚voornamelijk in -de brieven van Paurus, die zoo dikwijls op 

dit stuk nederkomt, en hetzelve van zoo vele verschillende zijden 

beziet , achtte ik noodzakelijk om diep in den geest vau dit Christe. 
lijke onderwijssdoor>te dringen. Deze beschouwing moest tevens 
reeds een helder licht verspreiden over het gezag ter „beslissing van 

hetgeen zedelijk goed en kwaad, regt en onregt is in eene Christen 

maatschappij , n De welk op eene verrassende wijze, aan de wet van 

Mozrs wordt: toegekend daar; waar in andere opzigten: haar. gezag 
word ontkend. De, „grootere „breedvoerigheid „ welke ik, mij hier 

noet getroosten , om, alles zooveel mogelijk op te helderen en in 

tijn; verband voortestelten , maakte dat ik rij ín hét vervolg veel 

Wekörten kon. ‚e 
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wetten toekomt: het heeft dus-eenen regt- 
streekschen invloed op de beantwoording van 
het. opgegevene. vraagstuk. « des 
„In veene eerste Afdeeling zal ik dan onder- 
kas ‚ hoedanig de uitspraak van Jezus en 
zijne Apostelen-over het gezag der Mozaische 
wet in het, algemeen , ten opzigte van het Chris- 
tendom „ geweest zij. | 

En in een tweede het zedelijk gebruik door 
hen “van. Mozes: wetten” Koman in in 
nonnen zengen aanwijzen, 

EERSTE AF DEELING. 

“Uitspraak van Jezus en zijne Apostelen) | 
over het gezag der Ak ozaïsche wet, 
in het algemeen. ‚ in betrekking tot 
het age end beschouwd. gee 

Da. de. Verlosser. der. wereld 4 uit het sab 
litische. volk afstamde en, in het Joodsche 
land leefde, toen hetzelve wel aan: de heer- 
schappij der Romeinen. onderworpen was, doch 
echter nog naar zijne, eigene wetten, zoo niet 

geheel, althans grootendeels, werd had, 
stond Hij ook onder de Joodsche wet van God , 
eertijds door Mozes gegeven. Hij hield el 

zijs 
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zijne verhevene waardigheid , waarmede Hij 
door God zijnen Vader bekleed was , voor het 

oog zijner landgenooten-ten allen’ tijde op’; 
sprak, als de door: Mozes voorspelde groote 

Profeet, die ‘magt had om het menschdom 

Godsdienstige en zedelijke -bevelen” voor te 
sehrijver; eischte onbepaald geloof en gehoor= 
zaamheid aan zich; “maar maakte ‘van zijn 

Goddelijk gezag, gedurende. zijn verblijf. op 
deze wereld „geen, gebruik. ter: afschafling van 
de Godsdienst-plegtigheden, zeden en gewoan= 

ten door de Mozaïsche wet vastgesteld. Hij 
hield zich: daarentegen aan de; instellingen dier 

wet en nam hare zedelijke voorschriften waar, 
doch, met den verlichtsten. Godsdienst ijver, 

wélke heerlijk afstak hij de schijnheilige ver- 
tooning. van. veele J oodsche leeraren » die de 
voortreffelijke wetten van Mozes. door mene 

schelijke overlevering verbasterden en in de 
daad kragteloos maakten, hoe zeer zij ook 
voor de handhaving’ van het gezag diens ou= 
den wetgevers, op ‘wiens stoel zij gezeten wa- 
ren; doldriftig ĳverden. “ Jezus ‘ontleende 
dan ook, bij zijn” Godsdienstig en zedelijk 
onderwijs, in zijne gesprekken met de Joden, 
hiet zelden zijne redenen uit het Mozaïsche 

tebek , en. verwees hen naar, Mozes de 
TOe welk 
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Profeten, „Hij trachtte hun. diep inzien te, ges 
ver ‘inden zedelijken zin en. bedoeling hun+ 
ner wet. … Doch Hij verklaarde. zich bij. henl 
niet. regtstreeks over de-nabij. zijnde. vermieti- 
ging der „Mozaïsche …huishoudiùg, bij de. óp= 
rigting. zijner gemeente, Dit. zoude eene on+ 
tijdige ontdekking. geweest zijn;; voor welke 
de, verlichtste en. braafste Israëliten, nog. nief 
rijp waren. Het zoude een@ aanranding vam 

het Goddelijke gezag: des wetgevers, en grond 

leggers van: den Israëlitischen „staat, eene: ver= 

breking der. wet, eene staatsmisdaad. geschoren, 
hebben te zijn. Daar door zoude, Hij, zich ‚den: 

weg tot het hart van velén, die in Hem ge= 
_ loofden en door Godsdienstige en zedelijke ver 

verlichting en hervorming eerst langzämerhand, 

voor zulk eene bekendmaking moesten: worden: 

voorbereid „ hebben toegesloten., Hij liet, zich, 
dan: ook. niet bepaaldelijk. uit over den aard. en: 

de. uitgestrektheid. van het gezag, hetwelk bij. 
voortduring door. „zijne  aanhangelingen. aan 
Mozes wetten, ter regeling. van hun: gedrags; 
zoude. moeten. worden toegekend. Het was gendeg,» 

zoo Hij hen,-door. leer en voorbeeld, gewen= 
de aan. zulk: eene. beschouwing en beoefening, 

dier. wetten; welke hen het wezen van den: 
Godsdienst, in. „eene. „louter. geestelijke en zede 
lijke Kn van het Opperwezen, en an de 
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deugd, in opregtheid van geest naar het God- 
delijk voorbeeld, deed stellen. Deze strekking 
had des Heilands onderwijsen gedrag. Voorts 
gaf Hij niet dan wenken, welke verstandigen 
onder zijne landgenooten tot nadenken moesten: 
brengen over het aanstaande einde van den 
voorvaderlijken kerk en burgerstaat. Onder 
de Samaritanen echter verklaarde ‘Hij zich 
stelliger omtrent de verschijning van het tijde 
stip, waar op de door Mozes aan eene vas- 
te plaats verbondene zinnelijke Godsdienst- 
oefening moest plaats maken voor de zuiver gees- 
telijke aan alle oorden der wereld, en gevolge- 

lijk, met de afschaffing der Mozaische kerk- 
_plegtigheden „ eene uitnemende verandering in 

den zedelijken toestand des menschdoms ont- 

staar. Doch aan de Apostelen hiet Hij het 

over om, na de geheele ontwikkeling van zijne 
levensgeschiedenis na zijnen dood, opstanding 

en verlivetlijking ‚ wanneer zijn gezag als dat 
van den Heer, wien alle magt gegeven was 
in Hemel en op Aarde, voor ’t oog der wereld 

op het duidelijkst en treffendst zoude gehand— 
haafd “ zijn, opzettelijk aan te toonen , welk 
eenen invloed de Mozaische wetgeving op 
het gedrag der Christenen moest blijven uit- 
oefenen, in-hoe verrcdezelve voor he verbin=- 
dend bleef of niet. 

Kat 
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„Laat tij na deze voorafgaande: tanmerking 
nader in-de bijzonderheden treden. 

EERSTE HOOFDSTUK. — 

Volgens de leer van Jezus en zijne Apose 
telen, kon de Mozaïsche wetgeving geen — 

onbepaald gezag behouden ter regeling 

van het gedrag der Christenen. 

D. eenige stellige verkläring he sendhent welke f 
de Heer zelf gaf, geschiedde , gelijk wij reeds za- 

gen, niet onder de Joden maar onder de Sa- 
maritanen. Zij bevatte echter slechts- eenen 

veel beduidenden wenk, waartoe “een belang” 

rijk gesprek met eene inwoneresse van Sichar md 

Hem aanleiding gaf (b). Aan deze vrouw had 

Hij zich doen kennen als eenen Jood, die bo- 
ven de volks vooroordelen zijner fandgenooten 
tegen de Samaritanen verheven was. Wel vers 

_ re van haar met eene Joodsche minachting te 
bejegenen en haren omgang te shikai. had 
Hij zijne rede. op de vriendelijkste: wijze. 
tot haar ingerigt. Door, eenen dronk. water « 

van haar te begeeren «toonde hij. vertrouwen 
te stellen in hare gastvrijheid ven «van. dezelve - 

zich te willen bedienen , daar anders, een verz 
hits haaten afkeer van onderlinge gemeen > 

| (ech N 
(5) Tek Iv, aid. it 
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schap bijdeze beide naburigevolken heérsch- 
te (c). Zij had häre bevreemding ‘óver dezer 
verrassende ontmoeting aan Hem te kennen 

gegeven. En wanneer Hij nu uit deze hare 
verwondering. aanleiding nam „om haar doer 

een geheimzinnig, gezegde en het geven. der 

sterkste blijken . eener „onverklaar bare kennis 
harer geheimen ë allengs te brengen tot de er— 
tenis zijner Goddelijke zending ter bevordering 

van ’s menschen. heil „, hield zij, Hem. voor eenen” 

Profeet , die „een onpartijdig, scheidsman zoude, 

kurnen: zijn: over, het voorname geschilpunt, dn 

zeer temniidted hield. Dit pn haas: 

trof de plaats. der openbare ; Godsvereering, 

(d). De Samaritanen, ‘hielden. den Gerizim ; 

voor den gewijden berg. der. aanbidding: „Op: 
dezen berg „was. ten. tijde van, AnrxANDeR den , 

Grooten onder „het bewind; van. Sanballat een 

tempel gesticht, ten gevalle» van: —Manasse 
eenen afvalligen joodschen Priester. «Deze “was 

wegens zijn huwelijk ‘met’ de-dochter: des: laat-' « 
sten ‚ van het welke hij miet had-willen afzien zo 

alseen verbreker derwet tegen’dé vermenging: + 
met afgódische. “volken „ van: shet: Priestersambt >: 
ontzet. … Hij had-zichste , Samabie! nedér,; gezet: 
en- waer door zijnen schinnen smets de Hoo- 

had k 

nd 

() Joh. IV, Jame1b, (d) 2620, Aarie TE ‚8 } 

5 

Dd 
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gepriesterliĳke: waardigheid … bij dien nièuwen! 
tempel. bekleed.…-Manasse ‘had vele aanhan= 
gers onder de-Joden, die; im soortgelijke hu» 
welijket ingewikkeld „hem naar Samarie volg 
den (e):* Geen “wonder, dat de Joden: dien» 
tempel “der afvalligen “met verontwaardiging” 
beschouwden; Door deszèlfs oprigting . werd 
nieuw voedsel gegeven aan hunnen ‘ouden afs 
keer van de Samaritanen , * oorspronkelijk» 
eene afgodische- volkplanting, welke: dem 
dienst ván Israëls God smet dien: der afgoden 
vermengde. Hyrcanus verwoestte dat Samaris 
taansche heiligdom: Doch ‘men. bleef op’ dew: 
gewijden. berg, alwaar het gesticht was geweest „ 

náár. oude gewoonte ‚ de Godsdienst plegtighe=- 
dem verrigtens” Hier bij kwam, dat tusschen: 

dezen bete Gerizim en den Ebat, beide eertijds 
door Mozes tot Godsdienstige plegtigheid af’ 

gezonderd „ de stad Sichar of Sichem goleget 
wâs.  Diestad met hare omstreken,’ reeds” 

_ door het verblijf van den Aartsvader JacoB’ 
_ vermaard, kad daar door een heilig aanzien” 

_ verkregen im ‘het- oog der Samáritaner: “Deze” 
__toeh beweerden van: ouds; gelijk: JosePitus’ ops” 
merkt, »zbo dikwijls hen dit te stade kwam sr 

_ detzij dezelfdeomfkonist metde Joden hadden 
\ En nand pear Bp die sr en op hets 

snee ab PE: P AN His be’ 

gy: Zie Fl, Jos, Ouch, XI, 8, 
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bezit dier heilige oorden, schijnt niet “weinig 
toegenomen. te zijn met den aanwas der Joden, 
die in Samarie-hun verblijf kozen. Ondertus-. 
schen. dwaalden zij zoowel ten vopzigte van 
de plaats, die als een. middenpunt ter ver- 
eeniging der aanklevers van den waren Gods- 
dienst, door Israëls God voor eenige eeuwen 

was vastgesteld, als ten opzigte van hunnen 
oorsprong. Niet in de omstreken van Sichem, 
op den- berg Gerizim, maar te Jeruzalem op 
den berg Sion was de plaats der aanbidding. 
Niet uit de Samaritanen, maar uit de Joden 

moest het heil, dat God door ABRAHAM en 

zijn nageslacht der wereld beschoren had; voor= 
komen. Dit Joodsche geloof steunde op eenen. 
redelijken grond. Dat der Samaritanen niet. 

_ Het is dit, dat de Zaligmaker aande Sicha- 
ritische vrouw onder het oog bragt, ter op- 

lossing van het Godsdienstig geschil , het welk 

zij al dus voorstelde: Onze. Waders hebben 

op dezen berg aangebeden en gÜ lieden zegt; 

dat te Jeruzalem de plaats is, alwaar men aan- 

bidden moet. Het was waar, dat ABRAHAM 

en JAcoB omstreeks Sichem altaren ter eere 

van hunnen God hadden gebouwd. En daar 

men, in over oude tijden gewoon «was , zulke 

altaren op hemel hooge bergen te stichten ‚schijnt - 

hier uit bij de Samaritanen de volksmaar ont- 
staan 
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staan te zijn: dat de berg Gerizim, aan welks voet 
Sichem lag, de eigenlijke plaats was, door 
de Aartsvaders ‘tot Godsdienstige hulde gewijd. 
Het denkbeeld van de heiligheid diens bergs 
kreeg voedsel door de, naar Mozes bevel , al—= 
daar verrigte plegtigheid ter bekrachtiging der 
Goddelijke wet (f). Doch het- was onkunde, 
uit het een en ander te willen afleiden, dat op 
dezen berg en niet te Jeruzalem moest aan 

gebeden worden. Jrzus besliste dan wel het 
pleit ten voordeele der Joden, zoodat Hij hen 
verklaarde voor het echte nakroost. der Aarts 

vaders, bij het welk de zetel van den waren, 

Godsdienst „ volgens -bewijsbare gronden, op: 
Goddelijk gezag gevestigd was, en uit het, 
welk daarenboven het voorspelde heil der 

wereld moest voortspruiten. Doch Hij voor- 
spelde tevens niet onduidelijk het nabij zijnde, 
verval der door Mozes wet bevolene inrigting, 
volgens welke JeruzALeMm de stad des He- 

melschen Konings was, die aldaar met zekere 
plegtigheden wilde vereerd zijn, Die zinnelij- 
ke eerdienst zoude verwisseld worden met eene 

louter geestelijke, en zedelijke vereering , van 
den Vader des mensdoms, die aan alle plaat- 

sen geschieden kon, « Vrouwe” zeide Hij , 
«geloof mij, de ure komt, dat gij noch op 

a ne po rbestakt „dezen 
(f) Jos. VIII, So—55. Verg. Deet, XXVII, XXVIII, 
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edezeri berg „noch te. Jeruzalém,den. Vader.zult 
aanbidden. Gij heden aanbidt het geen gij iiet 
weet; wij. danbidderi het ‘geen wij weten. De 
«zaligheid is uit: de Joden. Doch: de: are komt 
«cen is nu’, dat de waare aanbidders den Vader 
«zullen aanbidden in geest en waarheid : want 

« toch de Vader zoekt zoodanigen , die Hem aan= 

bidden, God is geest;en die Hem aanbidden, 
« moeten Hem aanbidden in geest en-waarheid”’(g). 

Wie ziet na al het gezegde niet, ‘dat de’ 
Zaligmaker hier doelt op’ eene” groote veran 
dering in den Godsdienstigen en zedelijken 
toestand ‘der wereld, die in noodzakelijk ver= 

band stond met de afschaffing van dat gedeelte 
der Mozaïsche wetten, hetwelk de plegtige 
vereering van het Opperwezen aan eene vaste 

plaats verbond en de zinnelijke verrigtingen 

daarbij gebruikelijk betrof. En dit was, het 
| geen ik aanwijzen wilde. Jezus spreekt hier, 
in zijne betrekking als de beloofde Verlosser, 
die dat heil ,’t welk hij beweert dat uit de Jo- 

den Pd IS , aanbragt. Het blĳkt 

toch uit den geheelen afloop en de uitkomst 
van het gesprek, dat Hij zich door het zelve 
als, den zoodanigen bij deze vrouw , en, door 

. mid 

(2) Joh. IV, sd tn 5 senmerk, van H. nx Gxoor 

bij deze plaats « de en 



(97) 

middelvan haar; bij hare stadgeriooten: wilde 
bekend maken. „Doch: is- dit zoo , „dán moet 

men «zijne: verklaring “in: dat licht beschouwen 
„mn zoo opvatten, dat:Hij dien nieuwen heilvol+ 

len staat: van Godsdienst: en ‘zeden vonderhet 
menschdom’,' welke het: gevolg zoude” zijn van 

zijne zending ‚bedoelt. Met regt past meri dan 

ook dit zijn, gezegde toe op het, Christendom , 

van het welk: Hij de Stichter was. Bij hetzelve 
zoude alle verschil over; de plaats der. aanbidding 

af „Godsvereering wegvallen. „Het menschdom 

was rijp voor de invoering. van: eene louter 
geestelijke vereering: van God als den. Hemel 
schen. Vader, die vruchtbaar zoude-zijn-in ‘wate 
deugdsbetrachting. Zulk. eene hulde alleen kon 
dien Hemel „ Vader, die enkel geest is, welge- 
vallig zijn. Tot, zulk (eene hulde zocht: Hij 
zijne redelijke schepselen op’ te, leiden.’ „Zulk 
eene. hulde: aan, het ; Opperwezen „zoude „ doór 
?s Heilands. invloed „ van/mu voortaan onder 
alle geslachten’ der -aarde: worden: verspreid. 
Maar daar mede; was: de. bepaling, van: denen 
hoofdzetel van-den Godsdienst, naar ‘het hij 
Samaritanen zoowel als Joden toen -nog:-heer- 
schend. gebruik „met „alsdieri’ toëstel van -zinne- 
lijke plegtigheden daaraan verbonden: te-eene 

maal. onbestaanbaar, De - tempeldienst „te: Je- 

15, Yuü= 
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ruzalem, ofschoon met ‘heilzame’ oogmerken 

op Goddelijk -gezag eertijds gevestigd, en 
naar Mozes wetten ‘ingerigt, moest dan ‘ook 
eerlang ‘ophouden. » Tot onderhouding -dier 
Mozaische wetten zouden zij, die. zijnen gees- 
ger Gadsdienst aannamen , nict worden ver- 

enden | | 

Zoo veel ligt, dunkt mij, duidelijk 4 in Jr- 
zus woorden opgesloten. Wij vinden dan hier 
den grondslag tot die leer aangaande het ge= 
zag der Mozaische wetgeving in het Chris- 
‘tendom ‚welke door de Apostelen meer opzet- 

telijk is verkondigd ‘en nader opgehelderd.— 
Wanneer wij het onderwijs der- laatsten met 
dat hunries Meesters’ vergelijken, valt het ons, 
die-de uitkomst vans’ Heilands’ voorspelling, 
na de vestiging der Ch ristelijke’ gemeente A8 ge- 
durende zoo veel eeuwen als: met oogen zien’ 

des: te gemakkelijker, zijnen veel beduidenden 
wenk te’ vatten. Wij gevoelen dat alles, wat 

in. verband’ stond met de zinnelijke wijze van 
God te vereeren , welke wit noodzakelijkheid 
door’ Mozes wet “bij de Israëliten was inge- 
voerden “in. hunne Staatsregeling als inge- 
„weven ;;méêt’die’ Staatsregeling zelve vervallen 
smoest , zoudevdie zedelijke verbetering en ‘ver= 
„edelings-voor, welke Jzus „het „mensdom! rijp 
ir | keur= 

me 
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keurde) wijd en zijd ‘onder “alle “volkén ‘dêr 
vaarde » der weligste “vruchten dragen Doch 
wij. “gevoelen te gelijk „: dat onberekenbaar 
„yeel schoons,zo0. over de Gáddelijke natuur 
ven, wil, als over der-menschèn regten en plig- 

sten , hetwelk: in ‘het wetboek van. Mozes 15 

„vervät ‚ter „bevordering «dier verbetering: en 
veredeling des menschenlijken geslachts, van 
de hoogste waarde.’ bleef , ‘en ‘een “altoos du- 

rend. gezag behouden moest ter verlichting en 

‚besturing van den-menschenlijken- geest: 

‚Maar “slaan wij hier de gewijde schriften des 
Nieuwen Verbonds verder op,en gevén ‘Wij 
acht op. de nadere ‘ontwikkeling en ophelde- 
ring van dit ‘onderwijs: des Heeren , tot’ welke 

zijne Afgezanten, na. zijnen dood, opstanding’én 
verheerlijking ‚door den drang -der * veranderde 
De er als. van a oppen ge 
voerd, a Eek JEL hosb Isohaos 

en het emt van sommige ij ideen 

het hiéidendom tot het Ehititendonr overgin= 

gen, door de besnijdenis tot de ‘onderhouding 

der gánsche wet van Mozes niet behoefden t n 
worden verpligt. det, ed ed 

De vraag. ontstaan. door toedoen van n eenigë 

J oden, die hunne Antiöcheensche miede- Christe 
nen 
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nen wilden noodzaken vom zich:te, laten.-be- 
snijden en‚de wet:van Mozes, ins!derzelver 
geheelen, omvang”, te “oùderhouden werd „op 
voorstel ‘ván Purus ven> Jacogus,: doorde 

Apostelen ;;-de „Ouderlingen seno de: ‚gansche 
Êhristelijke:: ‚gemeentey te Jeruzalem’ bij. veen 
vergaderd ,' aldus „beslist: dat men den. ‘Chris- — 
demen»: ùit‘de. Heideneris-dien last, swelke den 

Jaden, door. alle tijden ! heen”:z00 ondragelijk 
vas, geweest, miet: moest: opleggen ; maar ‘hun 
slechts” aanschrijven: om“ zich’ te ” onthouden 

Van het, afgoden,offer,, en ‘de onreine ‚zeden , 
welke ‚daarmede, gewoonlijk, gepaardgingen. 
Ee wilde, evenwel, met -dit „besluit, niet ste 
kennen’ geven, dat men. aan het wetboek „van 
Mozes „geen. het minste: gezag eter onderwije 
ging der „Christenen, cer alzoo — ter, regeling 
van hùn» gedrag, moest! stoeschrijven: Het ste= 
gendeel deed JAcorus gevoelen door dede ge 

zuststellende aanmerking ;dat Mozzs van oude 
Hijden, af in elke Stad zine predikers, had 

inde Sinogen ‚alwaar hij op elken: rustdag 
gelezen, werd, ‚Dit wordt Ous door. ‚Lucas 

verhaald. in, zijne. Handelingen. der Apostelen, 
Hoofdst. XV, 1—11 en 19—51,:Het voorval 
gebeurde kort ‚na, PAULUs eerste _reize „ter 

Verpl, van KA „Christendom. En» van 

£85 11 het 
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het besluit toen door de Jeruzalemsche vergade 
ring genomen vinden wij naderhand nog eens ge 
wag gemaakt in een gesprek , met PAur.us en 
zijne reisgenoten , bij de terug komst. van zijne 
tweede reize, te Jeruzalem gevoerd door JAco= 

Bus en de Ouderlingen ten zijnen huize bij een ge- 
komen , volgens Lucas verhaal Hoofdst, XXI, 25. 

Het bleef bij deze bepaling der Jeruzalemsche 
gemeente niet, Paurus ging verder en be= 

weerde, dat het eene verderfelijke dwaling 
was, Góds gunst, zedelijke verbetering , vohma- 
king en zaligheid, welke alleen door het ge= 
löof i in Jezus te verwerven waren, door de 

onderhòuding der oude Mozaische wet te wil 
len zoeken; eene dwaling, ‘die, bij de eerste 
Christen Béinderiiën uit Joden en Heidenen be- 
staande, ‚ zoo gereedelijk insloop. 

In zijnen Brief’ aan de Romeinen betuigt 
dend Apostel der Joden , dat door de werken van 
hunne. wet, dat is; door zich te gedragen 

sproken Worden van zonde’ voor ‘de Goddelij- 
ke regtbank, nademaal de zedelijke verbaste- 
ring, tegen welke de Goddelijke wet van Mo- 

“zês was ingerigt, het ‘gansche menschdom, 
den Jood zoo wel als den Heiden, had res 
Hij bewees, dat de Mozaïsche wet, waaron- 

6. ĳ wolk pb sip dez 
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der -hij- ook begrijpt de gewijde schriften ' des 
Ouden--verbonds;op., dezelve.-gegvond; veel veer 
diende: om: decoyertuiging van,de overtreding 
dezer met „met! andere, woorden, van zonde: of 
zedelijke, verbastering „te bevorderen. Dat is 
de. hoofdsom: van zijne; redenering in. den 

_veornoemden ‘brief „Hoofdst. EIT ‚vers. 20 , verg 

met, vens, ike Hoofdst. L, vers,18—52. Hij 

| regtvaardiging of. vr rijspraak bi God zonder de 
wet, dat is, waartoe de onderhouding dier wet 

niets, toebragt of, toebrengen. kon, er die ger 

tuiganis had van, de wet en de, Profeten, 

waarin, ook zulk, eene regtvaardiging of vrij 
spraak , vals noodzakelijk , werd, „geleerd ;. het 
geen, hij in het IV Hoofdst, nader aantoont (A), 
De vrijspraak nu, welke. hij bedoelde , was. te 

verkrijgen door het geloof i in Crnasrus Jezus 

woor allen, die, eloofden B welke dus lom niet 

geregtwaardigd werden’ uit Golls genade ; ‚ door 
de verlossirig , die in Curisrús Jezus is, vol- 

gens Hoofdst. HI, vers kend VEE. miet vers 
eli en! dad hd 

ol Tot, dit IV tiet schijnt ‘het Ji- vers ‘vanhet III te 
Hebpanen, alwaar met het, woprd ‚wat (vain0s) „het Oude, Testa 
ment en a in deg, woorden ; Nöuov & eid Karagyèpev 

iz zie micdugs Mú yévorro dl àAAà _vórn0v iräuen 5 
Yolges de aanmerking wak; Bosteu» in 2 zijne schoone Verkláring 
van Pauuus Br. aan de Rom, te dezer pl ‚Ö 
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—Ofschooh' PAovrys-uw alzoo oordeelde; ‘dat; 
ter verkrijging der-Goddelijke vrij jspraak: ; gechie’ 
enderkouding’ „der * Mozätsche wet ‘in ‘aanmer= 
kine kwam y“wilde hij ‘echter hiermede deze’ 
wet-toordenChristeh niet nütteloos” verkla=" 

reng maarp gelijkehij reeds ter loops gedaan’ 
hâd) Hoofdst TEI, 201b ‘in ‘het vervolg, har” 
gezag ter aanwijzing vân « zonde of beslissing van 

rep geen” zedelijk: goed en ‘kwaad is; handha=" 
ven, het asl RE dek uit „Hobfdst. RR vers ied 
mike | ma | | 

Sá dörzelfden Drief! “Hoofdst. vL v. 1á en 15 
vermaant de Apostel de Romeinsche_ Christenen. 
om, de leer, die hij predikte, ‘dat zi niet onder 
de. wet waren, maar onder de genade, ‚ riet te, | 

inisbruiken, tot zondigen ( ĳ). Hi ĳ, stemt toe, 
dat zij nit meer òder de wet; maar onder de 
gena 7 le s Waren. 4 et zal hier zijn de Mozaïsche, 
ab DOEN Ft 

wei, en wel de geheele oude huishouding , 4 
WEN rar EN OHOES 

welke, op die wet gegrond was. en naar. de zel- 
ol Pp EES HM Ke ATG TAS 

és uurd were ; de genade het et Euangelie 
9% 

pg rot d 

# wan, ‚gelies bear ‚van Jakos. Cumisrus, > 

zhe 

hirs B zeer. 
3 E: ME zel. We it orndldlink 5 in hes verklaring 

aa het VI Hoofdst, $ 24, 25, wiens woorden ik, dewijl zij mij 

de zaak zoo En Wer weedrakken, ovrgenondn hehe 
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zeer luisterijke wijze, openbaart.” De Romti- 
nen, aan welke PaAurus schreef , daar zij door 
het geloof en door den doop Christenen gewor- 
den waren „ stonden niet meer onder de wet; 
noch onder derzelwer belemmeringen, harde 
dwangmiddelen en bedreigingen ; maar zij wa- 
ren,onder de gerade, onder het zachte en lief. 
derijke juk van Jezus, en van deszelfs Euan- 
gelische genadebediening ‚ waar in Hij de geloo- 
vigen, als kinderen Gods, door groote beloften, 

door ’t bewijs van Gods vaderlijk mededoogen, 
door toezegging van hulp aan den. eenen, en 

van vaderlijke verschoning aan den anderen 

kant, aanmoedigt, om ‚alle heerschappij der 

zonde tegen te staanen zich ernstig op de be- 

trachting van alle regtvaardigheid toe te leggen. 

Hoofdst. VII, vers 1—6, gebruikt PAurus 
| eene vergelijking van het huwelijk ontleend, : 
hetwelk verbroken wordt door den dood des 
mans „ zoo dat de vrouw, na des mans dood, | 
regt heeft om zich aan eenen anderen man te 

verbinden. Hij wilde hier mede aantoonen » 
dat de Christenen uit de J oden niet meer, ge- 

lijk te voren onderworpen waren aan de Mo- 
zaische wet, dieals ’t ware gestorven was endus 
de magt van hen te gebieden te gelijk met en 
door den dood van Christus (£) verloren had. 

® Met en ; door den dood van ; Christus Hoe dit te verstaan 
zij, 
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Iû tegendeel hadden zij nù eener anderen heer 5 
die uit de dooden was opgestaan, aan wien 

zij eeniglijk verbonden waren , wien zij in al- 
les mogten en moesten gehoorzamen, op dat 
zij Gode behagelijke vruchten voortbragten— 
Dit was niet mogelijk door de opvolging der 
Mozaïscheswet , gelijk die te voren moest plaats 
hebben; Tegen derzelver eischen “waren de 
zondige hartstogten slechts te meer in’ beweging 
geraakt, en hadden alzoo’ hevig in hun bin= 
nenste gewoeld en hun het doodvonnis waardig 
gemaakt. Maar nu waren zij, even als door 

den dood, ontslagen (4) van de- gehoorzaäm— 
heid aan de Mozaïsche wet, op dat zij dienen 
zouden in nieuwheid van geest en niet in oud 
heid wan letter (1m), dat is,op dat zij als aan 
Christus verbondenen in eenen geheel nieuwen 

geest God gehoorzamen zouden, niet op de 
oude wijze, slechts volgens den letterlijken 
zin, met voorbijzien van de geestelijke bedoeling 
dier wet, maar naar den regel door CurrsTUs 

voor, 

zij, heeft BosveLp, in den geest van Paurus, dunkt mij, zeer 
juist verklaard. 1 D. bladz. 255 en  volgg. Verg. II D. laatste Stuk 

bladz. 255 en vervolgens. 

(£) Maar nu waren zij even als door den dood oade 

Dit denkbeeld wordt wit het vorige opgehelderd. Althans zoo komt 

het mij met BosveLv voor, Zie zijne uitlegging II D, laatste stuk 

bl. 268271 , bijzonder bladz, 270, en n de laatst ht, atd plaats 

uit het 1 D. bl, 255273. 

(xr) Rom, VII, 6. 
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woorgeschreven.;‚die ook in» zijne. zedekun+ 
de „hetgeen uit Mozes wet „als zedelijk: ver= 
pligtend „ konde gelraald „worden , op de duide 

lijkste,en, volmaakste, wijze had. opgenomen (7) 

In „het “overige: gedeelte „van dit Hoofdstuk, 
ontvouwt.de, diepdenkende ‘schrijver. nader ‚de 
redenen van zijn gestelde in de. zes eerste Ver= 

. „Hijvwijst den Christenen ‚de onmogelijk= 
heid aan ; om de vergiffenis van zonde:en de: ze= 

delijke verbetering , door het. Euangelie beloofd „ 

deelachtig. te worden; door. opvolging der wet: 
van ‘Mozes „of liever „door zulk ‘een ‚streven. 
naar derzelver opvolging, als thans plaats. had; 
onder-‚de. Joden. van later tijd, die. deze wet. 
nog. omtuind hadden met ‘overleveringen der- 

ouden, Om «dit overtuigend te, doen’, vooron= 

derstelt hij voor een-oogenblik ,-dat:hij „zelf de: 

proef wil-nemen.,om zichte reinigen!-van zon= 
de en te. volmaken;;-door zoodanige opvolging: 
dier wet; welke proefneming ‘hem tot radeloos 
heid: zoude vervoeren , volgens vers 24 Zoo 

dat hij geene andere uitvlugt zoude zien, dan tot 
Gods genade door Je EZUS Curistus of. Gods, 

genadige vergiffenis en den bijstand des Heilis: 

gen Geestes door de Heer Jezus verworven’, 
waar door hij alleen den noodigen moed, kracht, 

en 

(7) Deze Ast wie cithendelkd opgehelderd doer BosvaLp, en | 
ijk ook het overige gedeelte van dit Hoofd, 

ER, 
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en hulp ter: gelukkige bestrijding zijderr wers 
keerde neiging «en ‘driften; auit,zijm vleesch, 

dat is, zijn ligchaam of dierlijk beginsel vóórtes 
spruitende, erlangen, kon (0). KI 

„In dit redebeleid- ópenbaart jn bes der 
ter loops: zijn gevoelen, dat de wet ‚geestelijk is yo 

datis „dat zij niet-alleen- letterlijk: ‘en. ligeha-" 
melijk ‚maar ook naar. flersahmeel geest moest 

openge worden (p)e 
ad OS PTOOY. | d 

‘Hloofilst vit, vers 110, vinden © wij een 

betoog des Apostels, om aan te toonen, dat 
geen Christen ° eenige _veroordeeling meer té 
vreezen had , wanneër hij zich door Jezus geest 
hiet verlichten en leiden, het welk de eenige 3 

weg was ter verkrijging dier vrijspraak van 
zonden, ‚ en dier zedelijke verbetering of heili— 

ES Sing 

ala Vergelijk BosveLD u D. laatste, stuk, Blidz,’ eb „A96. 

e 
; Ed 

« 

(p)-. Deze moeijelijke plaats wordt. liene voortreffelijk ‚uitge 

legd door BosvaLn I De bladz. 506557, Door, het regt der wet, 

hetwelk wervuld zoude worden door hen, die niet naar het 

vleesch. wandelden; maar naar den ebk, _ verstâât Bijs 5 chaba 

bedunkens, te regt. de. onderhduding, van den eisch, der wet „gaar. : 

deszelfs. geest, „Aan de liefde Gods boven alles’ „zegt bij bladz, 

325 ‚en aan de liefde des Naasten als tot Kals zelven hing de gan- ‚ 

sche: wet ‘et de Propheten. «Zie daar hoe door hen’; die diet: mad 77 

’t vleesch, wandelden maaar maar den geest, het regt der, wet vern … 

vuld wierd; als mede de reden , waarom Pauuus hier zoo in’t en= 

kelvoudige van liet regt HP Iprekéi aaibiäBat Ahrdöheridë “dit” 
hij niets: meer dan de ziel en den geest van die wet bedoelde, 



(88) 

ging, welke men te vergeefs door zijne pogin= 
gen ter opvolging der wet van Mozes zoeken 
zoude. | 

Hoofdst. IX, geeft hij zijne smârt over de 
verharding der Joden, welke hen verhinderde 

om tot het Christendom over te gaan met tref- 
fende woorden te kennen, vers 1—6. Hij doet 
deze zijne volksgenoten gevoelen, hoe de ver— 

hevene voorregten, welke zij genoten, de bij 
zondere betrekking, waarin zij tot God stonden , 

die hen als tot zijne kinderen had aangeno- 
men ; de verbintenissen, bij de wetgeving, met 
God aangegaan; die wetgeving zelve, en de 
gansche Mozaïsche Godsdienst met de Goddelij- 
ke beloften daar aan verbonden; en daarenbo- 
ven een en dezelfde oorsprong uit de geloovi-_ 
ge Aartsvaders met Crarisrus, dien boven al- 
les verhevenen, hen tot het geloof in dien Ver- 

losser bereidwillig en volvaardig hadden be- 
hooren ‘te maken. Daar op schrijft hij ‚na ee= _ 
ne tusschenrede, vers 51 en 52, hunne ver 
harding daar aan toe, dat zij zich bij God zoch. 
ten te regtvaardigen door de werken der. wet, 
dat is, door het in acht nemen van Mozes 

wet met alle hare Godsdienstplegtigheden en 

zinnelijke instellingen , en niet door geloof, of 

geloovig af te gaan op het geen hun tlans van 

„Gods 



(89) 
Gods wege werd. dangekondigd als ef middel 

ter hunner arwen hd | pt lor 

In het X Hoofdst. vers 1—3, maakt Pavrus 
wederom gewag vanden verkeerden Godsdienst 
ĳver der Joden, welke zich op” eene eigendun= 

kelijke wijze bij God zochten regtvaardig te 
doen ‘verklaren „door “opvolging van “de Mo- 
zäische: Godsdienst, zonder zich te onderwer’ 

pen aan «de schikkingen ter hunner regtvaar= 
diging sdoor God thans gemaakt. Hier laat de’ 

Apostel zich aldus horen, vers 4: want het ein= 
de der. wet is CHrIsrus, tot. regtvaardigheid 

voor een ieder die gelooft. Wat zal dit anders. 

zeggen , dan dat de oude Mozaïsche huishouding; 
haar doel bereikt had bij de komst van Curis-, 
TUS, op. wien men nu geloovig: afgaan. moest , 

om in. Gods oog reglvaardig, Gode welgeval— 
lig te, zijn; dat _gevolgelijk door de komst, 
van Currsrus die oude huishouding. verviel ?, 

„Zie daar de’ denkbeelden; welke Pauruvs’ 

in zijnen brief aan de Romeinen ontwikkelt, 
ter. ontzenuwing van het dwaalbegrip omtrent: 
het. voortdurendsgezag der, wet van Mozes 

hetwelk door Joden in het Christendom’ was: 

overgebragt. Zie daar, hoe de bestrijding de- 
zer dwaling hem tevens aanleiding gaf, om 
nu en dan, als in het. -voorbijgaan , belangrijke: 

TRA hd ge- 
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gezigtpuntén. te ópenen têr, aanwijzing” van ‘het 
regt gebruik, hetwelk „door Christenen. van: 
deze wel konde en moest worden gemaakt. . 

Lin Brief. dan de Galaten:is grootendeels te 
gen: dezelfde. dwalende ‚gevoelens ingerigt. 
Terwijl PAurvs, zich. tegen: dezelve. aankánt 

laat hij „wederom.-het een en ander + invloeijen,» 

uit hetwelk. wij, zijne ‘denk wijze ‘aangaande het: 
zedelijk gezag, hetwelk de goddelijke „wetten: 
van ‚Mozes in het Christendom blijven be 

honden À A Konten: zo blie alot Wttuerh 

De zaak m verschil, waarover de. Christe=’ 

zien uit de” Heidenén hem schijnen geraadpleegd 
te hebben, kwam hier op neder: niet of zij de” | 

zedelijke grondbeginsels der Mozatsclie wet vol- 
gen moesten; deze zaak stelt hij buiten al 

le bedenking , Hoofdst. V, vers 15 en volgen- 
de: maar of zij verpligt waren om zich aan 
die wet, in al haren ' omvang , zoo te onder- 

werpen als of „Mozes hun Heer ven. wetgever 
ware, niet-CrmrisTus; in ‘dier voege dat. zij. 
zich. ook aan alle de ‘instellingen, ligchames 
lijke. werrigtingen” en /plegtigheden door ‘Mo- 
zes, voorgeschreven, ‘ houden moesten. Dat 

Paurus “toch. door werken der wet im: dezen 

brief zulk eene onderhouding var Mozes wet 

verstaat , wordt duidelijk opgehelderd „ wanneer» 
men 

Ied 



(9x) 
men Hoófdst, II „vers 25, 46,19) Hoofdst., AI, 

vers, 2, 3» Jo en, volgende, vergelijkt, met, „het 

iv. Hoofdst,. vers.ge bla: VioHloofdst,p vers 
pl, en. vers, 11 ‚VI „Hooflst.; vers 4 21 3.ijd 

„Sommige Christenenydië Joden’ vanvsf kotist 
waren, wilden liew, ‘die uitsandere Folkentod 
de. Christelijke: Gemeente owergingett’, noodzát 

ken om “zieh ‘te laten besnijden: Hier "vit 
moest dán’ volgen dat. zij niet” sleehts aan” dee 
besnijdenis, “maar ook “aan »de: ovórige: “irstelw 

gemert” plégtigheden” van Mozrs-vwetozieh óns 
derwerpen moesten: … Eros werden! dar” vooko im: 

de Galâtische: gemeente: zulke uit! het Joden» 
dom niet oorspronkelijke: Christenen ‘wevondews 
die zich -door- de -waärneming ‘der wetten’ -om 

tfent het wieren wan feestdagen én’ hoogtijden” 
reeds haat de “Joodsche iep: ver’ begonnen? 

__te”schikken, » Daar tegen nu Heert: de Apos= 
tel Pavtvos: in '-dezen” brief; doekt 400, “dat 

_ hij met de uiterste enne heide zoïe rdráagt's: 

datozij miëtvin het: denkbeeld kwamen alsof 
zij. even-zo0- wel - vari;de « verpligting: tot, de; 

betrachting der zedelijke Srondstellingen enleer, 

ringen „der Mozaische,wet, als van; hare: pleget 
tugheden,, „zmnelijke lore en. eens voorr, 

schriften! ontslagemwsWarene 10 / vo sernrs „ov ioso 

“Hij handhaaft hier de zelfde je ak 

Oker KE Al oaslndgaa ovob sis mol de 



(92) 
de vrijspraak van zonde“-bij. God, door ‘het 
geloof in Jezus, en niet door de opvolging 
dier wet te verkrijgen, welke wij zagen , dat 

hij. in zijnen brief- aan de ‘Romeinen ‘zoo 

ĳverig verdedigde. Daar: toe dient zijne aan- 
haling def woorden, welke hij den Apostel 
Pernus te gemoet. voerde, toen deze, uit 

vrees voor de Joden, eene dubbelzinnige han- 
delwijze aan den dag legde en zich afzon- 
derde van hen, die tot het Joodsche volk: 

niet behoorden, met welke hij te voren ge- 
meenzaam had omgegaan (q). Ter inscherping 

dier zelfde leer dient zijne rede Hoofdst. III, 

vers 118 opgeteekend , welke hoofdzakelijk 
overeenstemt met die, welke hij voert in het 
vierde Hoofdst. van den voornoemden brief aan 

de Romeinen. Om nu van andere plaatsen 

in dezen brief aan de Galaten , waar in hij-ge- 
durig op. dit zelfde onderwerp nederkomt,. 

niet te. gewagen. 

„De behandeling van dit stuk gaf den Apos- 
tel; aanleiding tot de oplossing van een ander 

vraagstuk betreffende de oude Israëlitische wet, 

het welk al ligt, bij een voorstander van eene 
onbepaalde onderwerping der Christenen aan 
dezelve , moest opkomen, « Het vraagstuk is dit: 

(4) Men zie deze aanhaling H‚ IL, 143 



(33) 
Indien dan de Christen niet verpligt mòet- wor= 

den tot onderhouding van Mozes. wet, maáar 

zijne gunst, bij God, zijne vergiffenis, zijne 

deugd, zijn geluk alleen kan verkrijgen door ge= 

loof. in. Jezus ; indien dit het echte nakroost’ van 

ABRAHAM IS; hetwelk dezen: vader der geloo— 

vigen navolgt in „onbepaald. vertrouwen op de 
wijsheid, heiligheid en liefde der, Goddelijke 

schikkingen tot zijn geluk , maar zich niet on 
derwerpt ‘aan. de wet door „God eertijds aan 
Mozes gegeven, waartoe diende. dan toch die 

wet 2 waarom kon men dan niet, altoos! met 
zulk eene navolging van ABRAHAMS geloof 

volstaan? «Wat is dan het doel geweest. der 

Goddelijke wetgeving, op Sinai? | 

‚ Deze vraag, welke mij voorkomt dat Pidt 
Lus voor den geest heeft, Hoofdst. UI, ‚ vers 
19 ; beantwoordt hij “in het vervolg “zoo, “dat 
hij een belangrijk licht verspreidt over de woónì 
treffelijke zedelijke waarde en strekking’ van 
Mozes wetboek. Deze zedelijke waarde en 
strekking toont hij ten duidelijksten aan’ (r) 
door te verklaren , dat de wet, om der overs 
tredingen wil, den Israëliten was toegevoegd, 
tot dat de Nazaar zoude ‘gekomen zijn; 

op welken de. heilbeloften aan ABRAHAM ge 

(7) Ye 39, verg. v. 6. 



(4) | 
daan , doelde „namelijk: Cartsrùs (8). Uit 
hetredeverband-Blij kt; det: hrijodriers-medé wit 
te: kennems geven, «dats dé “bedehverbastering: 
onder het: näkroost «van sAteatdar cin Egijp> 
te dermate-nwästoégerddmer y-dat zij door’ zulk 
eendo wet, mäar den toehhmaligen -toëstanid “des 

_mienschdoms:gesehikit voorr ven” vólkomen verz 
val wân zederlmoósten Worden behoed; “Door 
deze! „wet ‘moest skret- volk: zodanig in tucht gez 
houden wordehg-dathet âllenes werd ‘voorbez 
reid ‘voor die zedelijke: liervormitig “welke door 
dem beloofden Verlosser der Wereld: ‘zoude wórs 
den! -daargesteld;“ én voor het geniöt dier uit= 
nemeùde geestelijke‘zeg éifin gén, ‘welke:door hèt 
geloof in Hem “thans alldän “te” verkrijgen) 

waren. ‚„Van.hier,‚dat ‚hij schrijft vers, 25,24: 
doch een ;het.„geloaf hmarh „ewaren, wij, onden 

de wet in bewaring gesteld (daax onder) bèslo+ 
tor, zijnde hot ophet. geloof’) dat. „gepènbaart! 
zoude, worden, , „Zoo'dan;de wet issonze: tücht 
mgester, „geweest; tot. Christus, of onze opvoeder 

leidsman „inden, jeugdigen staatonzes- volks, 
gp tot Grnisrus bragt, en-voor,de „komst 
vandien. oppersten. leidsman en wetgever. vóor= 
bereidde scopg dats wij wit. den geloove: zouden, | 

geregiwaardigd, wdats-issedóor. het. geloof. in 
Christus vrijgesproken worden van de straffe 

der 

(s) Vergelijk vers 16, er Nr ger OE (9) 
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der zónde, die öp: de: over treding ‘vn ‘Mozes 
wet bedreigd: was; Hier” ziet PAuriùs” ‘terúg'óp 
het: geen hijs beweerde vers: Ko, want zoo’ beelt 
als ers-uit de werken-der wet zijn, "die zijh on 

der dérivvloek, ‘het geen in den geest vän” dè 
Apostel: zeggen zal:. zoo vele als ‘er, door op= 

volging der wet van’ Mozes; Gods ‘gtnst’ tee? 
men” te moeten verweiven ,-traclitën naaf” het 
onmogelijke, want zij’ hebben “zich “den” vloek 
dier wet reeds öp’ den ‘hals geliaald zij zijn, 
volgens pride reeds strafschuldig. Wa ânt, 

vervolgt hij „“er staat’ geschrèden' val vêrvloekt i is 
een iegelijk Sie" niet’ blijft in al” het teen ge- 

schreden is. inhet boek der wet, vom: “dat te 

doen.” Dit nu’ had: niemánd- gedaan. We ël verz 
we van” zulk eén’ stipt waarnemer dier’ wette 
Zijn, “was er geen” jood: vof hij’ häd” dezelve'” ih 
vele” opzigten overtreden.” Ja ; dät de dekrlijk. 
ste Se ai door ‘vfat zing dier 

var ses 

epe in “alles Volmaakt te betrachten, ida 

‘teloos zöùde zijn, het geen hij in zijnen brief | 

‘aan de Rom, in het breede betoogt, bedoelt hij 
ook hier. Wel verre dus van ‚door, de onder- 
houding, der wet, zich bij Bod. te kunnen wel 
gevellig maken, ben, zij >, die er aan j onder- 

it! 4 . wor- 
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worpen „waren. geweest „ ontheffing, vari.-derzel— 
ver. vloek noodig. … Deze onthefling wás. door 
CurisrUs uitgewerkt. Door zijne komst: wa= 
ren tevens de Joden nu geheel. ontslagen van 

de verpligting ‚tot de te voren ‚vereischte. op— 

volging der-Mozaische wet „zoo. dat zij „onder 
dezelve niet meer , als hisdhenen: onder den: tucht- 

meester, stonden. Het gevolg hiervan „was, 

dat van nu aan ABRAHAMS „zegen op. hen 

en. alle overige: geslachten. der ‘aarde neder 
daalde door Crrisrus Jezus, zoo’ dat door 

het geloof i in dezen grooten nazaat van. dien 
edelen. stamvader der Israëliten „de belofte des 
geestes, de beloofde vernieuwing, hervorming , 
veredeling van geest naar het «deugden — beeld 

des Hemelschen Vaders, als het, grootste heil 

dat het menschdom kon ten. deele. vallen „te 

verkrijgen was. Zie daar, dan ‚de schoonste 
vruchten van de afschaffing. der ; Israëlitische 

wet, vruchten die niet tot die rijpheid hadden 
bte komen, Z00 niet de nakomelingschap 

van ABRAH AM eenige eeuwen onder de tucht 

dezer zelfde wet ware gesteld. Door middel 
‘van deze tucht eener Goddelijke wet was de 

kennis en beoefening van ware Godsdienst en 
van goede zeden onder hen aangekweekt; de 
‘zedenverbastering onophoudelijk te keer ge- 
gaan; wanneer dit kwaad ten hoogsten 5 ge- 

lom- EO 
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klommen wasy menigmaal eene krachtdadige 
hervorming te weeg gebragt; en boven al dé 
overtuiging van …gzedebederf, zonder welke 
geene „zede verbetering mogelijk is, ap de 
treffendste. wijze bevorderd. _Zoodanige in= 
vloed dier. wet had zich verder dan-tot het Is= 

_raëlitische volle zelf uitgestrekt: … Wijd: en zijd! 
had dit licht, dat IsrAÉr chen; zijnd 

stralen. verspreid. ie 

Welk eene verhevene zedelijke waarde had 
dan riet deze wet! welk eene verreuitziende 
zedelijke strekking en bedoeling! Dit doet 
öns PAuLus gevoelen, ook dan, wanneer hij 

tegen de onderwerping der Christenen aàn 
deze oude wet der Joden zoo zeer ĳvert. 

Geen wonder dan ook, dat de Apostel, im 
navolging van zijnen Besier ‚een voortreffelijk, 
gebruik wist te maken van de zedelijke grond, 

stellingen , waarop deze gansche wet berust en. 
zich van hare zedelijke voorschriften en leerin=, 

E gen meesterlijk bediende ter besturing. van der 
_ Christenen gedrag. Dit doet hij ook in dezen, 

brief, gelijk reeds in het voorbijgaan is opge- 
Ô merkt, Hoofdst. V, vers 15, waarschouwt hij 

_ de Galatiers, dat zij de vrjkea” vän het juk, 
Ns der Mozaische wet ‚niet zouden misbruiken. tot. 

eene aanleiding voor het vleesohy”dat is, otk 



_ 
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uit: deze vrijheid aanleiding te nemer; “om 
hunne „zinnelijheid toomeloos „op te volgen; 

den teugel te vieren aan soortgelijke onbeta= 

melijke „driften „lusten, neigingen ; vals hij 

berispt, vers 15, en opzettelijk breeder opnoemt 
vers „1922, Hij herinnert ‘hun daarentegen 
hunne „verpligtng ‚om malkander ief teheb= . 

hen als zieh zelven, ven alzoo een der … voor= 

naamste en vruchhaarste zedelijke grondregels: 

gen, Mozes wet onveranderlijk aan, te kleven 

en op_ volgen, Want, ; zegt hij » de geheele wet, 
wordt in een. woord nik in dit: Gj zult 

uwen naasten liefhebben als u zelwen, (l).— 

Hij stipt hier, slechts aan, het geen hij elders 
in zijne n ‚b jef. aan, de Rom. Hooflst Xu; 
vers 710 en in zijnen Brief aan de Corinthers 

Hoof!st” XI, meer uitvoerig betoogt „ dat 

meéns, it Zijn gedrag jegens zijnen medemensch, 
dat ‘voorselirift Iet “menschenlieft de, in ROE 

zes “gwétboek” ‘ingescherpt en tot een grondslag’ 

van ulle bevelen” van onderlinge pligt betrach- 

tüng gelegt, slechts had na ‘te komen, om alle 
ofrdeugd te vermijden © en allerlei eng vol 
RE EL AES E30 ry di : éd di vaar 

x dr Ae 
df b. re f Fami fie rt pd . es det zer re | , pr 

b, AUS AM (í p é PN Á : 

(). Dezelfde pek straalt door. in ait zijn dok v…6 In 

Chtuseus | jravs heeft noch besnijdenis eenige kracht, noch 

woörkuid „ midar ‘het geloof door de liefde werkende, Neh 

mede, hij de bedsfening: ‚der hiefde. doet. voorkomen, als de „Dedöers 

de. uitwerking der vereeniging met Cuuisrus doer het geloof, 
dh 
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vaardig te betrachten (u). 
In zijnen Brief aan de Ephesiers wederom, 

„deert dezelfde Apostel ‚dat Crmrrstus-den scheids. 
muur tusschen de Joden en Heidenen , de wet 

namelijk der geboden in inzettingen bestaan- 

de, Aad weggenomen, ten einde hen te. zamen 

tot eene Christelijke gemeente te vereenigen en 

vriendschappelijk te. doen overeenstemmen; 
Hoofdst. IL vers 14, 15, (wv). Dat hier de 
vernietiging der plegtigheden van den Mozaischen - 

Godsdienst, door welke de Joden van alle 

andere volken, voor «eenen tijd, waren afge- 

zonderd, bedoeld _ worden, is duidelijk-, en 
uit den aart der zake, enz uit het verband der 

\ rede , 
(u) Hij grondt ook hier vs. 1622, op zijne vermaning ir 

betrachting der liefde eene andere, om raar den geest te wan- 

delen, en de werken des wan niet te volbrengen ‚en ver= 

klaart vervol;ens, wat gij door werken des vleesch en vruchten. 

des geestes verstaat, zoo, dat hij van de liefde als eene eerst 

vracht des geestes de beoefening van alle die deugden en de ver. 

mijding van alle die ondeugden, welke hij in ’t breede opnoert, 

als een natuurlijk gevolg wil afgeleid hebben, Althans mij komt 

het voor, dat men deze plaats in zulk een licht moet beschou= 

wên, wegéns het naauwe verband waarin zij staat met de vori= 

ge versen, 13—15, en het voorafgaande Ge vs. Verg. Hoofdst, 

VI, 2, alwaar’ hij schijnt te willen doen gevoelen, dat juist 

die zelfde grondregel der liefde, waarop de Mozaïsche wet ge= 

vestigd was, door Curistys voorgeschreven en voorbeeldig bew 

oefend was, 

(w)' Over de uitdrukking eÒy vójov Täv êvrokdy èv òbypart. 
Rie ScuLmvsNERI Lezicon in Nov Test, op het, wóórd 

Ooy | 
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rede, ern uit de doorgaande, eer des …Apose 
tels. (we), 
„Men schijnt hier. evenwel, onder het oog te 

moeten houden, gelijk. elders, dat PaAvrus 
spreekt. van. Mozùs wet’, zoo als die, in zij- 

nen’ tijd, door de overleveringen der ouden ge- 
kijk men meende, omtuind, doch in de daad 
verzwaard, verbasterd, en bedorven was. 
Dat hij deze denkbeelden gewoon: is zamen te 
voegen: wanneer kij ijvert tegen: de onderwer= 
ping ders Christenen: aan der besnijdenis en ove 
rige: Joodsche instellingen blijkt duidelijk uit: 
zijnen brief-aan:de Philippensen, Hoofdst. TIF, 
wers 59-6, Aldaar beweert hij dat de besnzj= 

denis, dat is hier, het kenteken van eenen 

waren Zoon van ABRAHAM of. de: echte. Gods: 

waucht. bestond, zr het. dienen van God in den 
geesten in Jiet roemen op CrisTus' JEZUS , zoo. 

als dit door hem zelven en andere voorbeeldige. 

Christenen, geschiedde, riet in het vertrouwen 
op het“vleesch, met andere woorden, loutere 

ligchamelijke, voorregten, en, verrigtingen; aan 

welk, euvel vele-Joden mank gingen. Hoeda- 
nig nw dit vertrouwen ware, toont hij duide 
lijk dan, door de hoofdzaken, waarin hij. 

als Jood met zijne bedoelde volksgenooten gem 
lk 

“{d) Men vergelijke Gaave bij deze pl, 



(tot) 

ijk stond, en wuêtop hij éven zoo bâed gls 
“Zij zoude ‘kunnen roeden, dudten hij wilde, op 

te noemeén. Tot deze hoofdzaken bekoort 

tiet slechts besnéten, ven Fsruêliët en wel eén 
Benjemürtiet, maär ook ten Hebrdër wit dé 
Hobreen, dat is éen Hebreër bij uitsték te zijn. 
Zulk een Hebreêr nu bij witstek ‘wás, getik 

Paurvs zijne eigene levenswijze ‘beschtfijft , niet 
stechts onberispelijk in’ het stipt waarnemen der 
wet-óf der inzettingen vân Mozes, maàr volg= 

de ook de wet der Pharizeen ; päin de wét vän 
Mozes waär volgens hunne wöbrsdnén “en 
bij voegselen. 

Zulke iĳveraars voor Mozrs wet waren het, 
tegen welke de Apostel gedurig ket harnas moest 

aantrekken. | 

In zijnen brief aan de Gollossensen , Hoofdsts 
II, vers 8—1g heeft hij ook wederom dezen 
op hetoog. Hij waarschuuwt aldaar de Chris= 

tenen uit. de Heidenen, dat zij zich niet zouden 

laten verleiden door zi Joodsche wijsbegeerte 
of Godgeleerdheid. «Want dat hij deze bedoelt 

met het woord Piaost@ia vers 8 gelijk Scuuev- 

SNER (x) in navolging van anderen: ‘opgemerkt. 

is, uit het gansche redebeleiëd in "dit ven de vols 

gende versen duidelijk genòeg op te maken.— 
‚M ol. 

(x) In zijn aamgeh. Lexicon bij dit woerd. 
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Volgens dit 8 vers toch, is deze wijsbegeerte 

gegrond op’ menschelijke overlevering en de eer= 
ste beginselen der wereld (ú). Door deze eer- 

ste beginselen der wereld verstaat hij, volgens 
vers 20 en 21, de onthoudings en reinigings 
wetten, bij de Joden opgevolgd in hunne Gods- 
dienstoefening ; kortom, de zinnelijke voorschrif- 
ten der wet van Mozes, welke als ’t ware de 

grondbeginselen waren, door welke de wereld. 
aan eene zinnelijke Godsvereering gewoon , tot 

de geestelijke Godsdienst, zoo als die einde= 
lijk door Jezus geleerd werd, allereerst voor= 
bereid en daartoe bewaard werd (z). Hij be 
doelt dan hier de wijsbegeerte of Godgeleerd- 

heid dier Joden, welke de Christenen, die 

het Heidendom verlaten hadden, noodzaken 

wilden, tot de onderhouding van de zinnelij- 
ken voorschriften van Mozes wet met de oude 

overleveringen, die nimmer op Goddelijk ge- 

zag waren ingevoerd. Van: hier, dat hij, om 
deze Christenen te wapenen tegen de verlei- 

ding dier wijsbegeerte, waar van hij spreekt, 
zeer 

(ĳ) Verg. ve. 20 en Gal. III, g en 1o, ook Scmurusnen 

onder het woord Gorgo, ter opheldering der uitdrakking | 

Tà Gouyêia 78 Kocug dient bijzonder de voortreffelijke  aan- 

werking van den onsterfelijken pe Groor bij deze plaats uit den 
Br. aan de Coloss, en bij den Br, aan de Gel. H. IV, 5. 

(2) Verg. de boven aangeh. pl, uit den Br. aan de Gal, Hoofdst. 
Ei : zier 6, 
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zeer: verhuftig vans de hiesnijdente een beeld 
ontleént;:om aan té tootlen, dat men “in: “ket 

Christendom miete"Werd” ingelijfd. door” deze 
plegtigheid ® vande Israëlitische Godsdienst, 
maar door’ afstand «van « zonden” door “Jezus 
bewerkt, ‘waartoe’ men” zich; door „dens doop 
had latew: verbinden:” Wan” hier “voorts det 

hij “deze geestelijke “intijving door , middel van 
den doop; over welke hij, vers 12, breeder 

witweidt, en de- daar ‘mede gepaard gaande 

opwekking, als uit ‘eenen dood” van indie 
door derzelver, vergiffenis, voorstelt, als een 

gevolg van de afschaffing der Mozaische inzet- 

| tingen.” Deze afschaffing doet hij eigenaardig 

voorkomen onder het beeld eener uitwissching 

van het handschrift in inzettingen [be estaande; 

aj welk de Joden tegen zich hadden, en evnè 

wegneming wan het zelve uit hun midden, 

door het te nagelen aan het kruis (a). Dat 

“hj 
“ (a) Dit beeld schijnt te regt door pr Gaoor aldus opgehielderd 

te worden, dat hier de Mozaïsche wet als een schuld of lastbrief 

wordt voorgesteld, dewijl de Joden zich tot derzelver- opvolging 

verbonden hadden, dat deze schuldbrief wordt gezegd uingewis ! u 

te zijn; gdljk: dor eenen schuldeisscher geschiedt, om. de schuld 

kwijt te schelden; en dat het denkbeeld van dren brief’ aan ket 

puis te nagel ontleend zij van de gewoonte, op sommige plaat 

gen, en misschien toen ook in Azie, iu “wang, omt verouderde 

wetten ‚ mét spijkers te doorboten. Zoo waren dan de Joden vols 

de der zinnebeeldige td wt en met den dood v a 

KE EEVS 
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hij ik met. deze inzettingen de Mozarsche 
reinigingsche spijswetten, feesten en soortgelij» 

ke bedoelt, blijkt uit vers 16 en 17. En 
dat hij tevens, op de joodsche Godgeleerd- 
heid. van zijnen tijd, waarmede de Goddelij- 
ke openbaring vervalscht was, het oog had, 
wordt nader bevestigd door vers 18 en 19, 

alwaar hij, naar alle waarschijnlijkheid , zich 
verzet tegen eene afgoderij kweekende Engelen 
leer, zoo. als. die, ten zijnen tijde, onder de 
Joden heerschte. Het een en ander’ toont hij 

nader te bedoelen vers 20—25 (6). 

j In 
Jezus, ontslagen van de verpligting, om Mozzrs instellingen waar» 

tenemen, en deze instellingen als geheel verouderd afgeschaft. — 

Door deze afschaffing werden zij ontheven van eenen zwaren last, 

die hen drukte, of, om Paurvus woorden te gebruiken, hun tegen 

was. Noch zij, noch hunne vaderen hadden dien lest kunnen dras 

gen. Zij waren er gednrig onder bezweken en hadden zich door 

overtreding dier inzettingen, eene zware schuld op den hals ge= 

haald. Deze schuld wás nu, te gelijk. met de inzettingen zelve, als 

vernietigd, Nu was den Jood zoo wel als den Îleiden de weg ge= 

baand, om door genen heer één geloof en éénen doop, in ééne. ge= 

„meente vereenigd, als uit eenen dood van zonden en misdaden é te, 

worden opgewekt, en tót die zedelijke verbetering en‚ volmaking te 

geraken, waartoe den Jood zijne wet nimmer hadt kunnen opvoeren, 

(5). Vergelijk Grrvesaanmerkingen op vs. 14,16, 18, 20,22, 

Voorts kan men in pr Groors aanmerkingen bij vs, &—2ó veel 

vinden ter opheldering van den aard der wijsbegeerte en inzettingen 

bier door Pauuus bedoelt, In de Joodsche. Godgeleerdheid var zijn 

nen, tijd, was ook veel overgenomen, uit de Grieksche wijsgeeren , 

wagrdoor-een zonderling mengelmoes van Hebreeuwache. en. Grieks 

sche wijsbegeerte, gewijde en ongewijde Godsdiensticer ontstond, 
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vv Im zijnen eersten brief aan Timotheus, het 
eerste Hoofdstuk, vers 57, waarschuuwt PAu- 
Lus wederom dezen zijnen kweekeling in het 
Christelijk geloof tegen dwaalleeraars, die 

leeraars der wet wilden heeten, maar zelvé 

niet wisten wat zij zeiden en bevestigden. Dat 

hij hier op nieuw soortgelijke Joodsche wijs- 

geeren of Godgeleerden, die het hoofd gevuld 
hadden met eene mengeling van Mozaïsche wet 
en Joodsche overlevering, bedoele, schijnt mij 
het uit Hoofdst. I vers 4, Hoofdst. IV, vers a 

Sen vers 7. Hoofdst. vi vers 5—4 te blijken. 
(c). De Apostel doet T imotheus gevoelen, dat 

deze dwaalleeraars, die kwanswijs zoo zeer 
ijverden voor de handhaving der Goddelijke 
wet onder de Christenen, niet wisten wat God- 
delijke wet was, zoo als die den Christenen ter 
beoefening moest worden aanbevolen, Dé 

haofdinhoud dier echte Goddelijke wet kwam 
neder op de beoefening der liefde uit een rein 

hart, een goed geweten en cer ongeveinsd gez 
loof. Bij gevolg kwam het, im het Christendom, 

aan op het nalaten van alle die ondeugden; wel= 

ke met den. geest der hefile en dus ook met 

den, geest der, Mozaische wet strijdig warens 

ne vol 
fa Men gaadplege ze Gazve over deze plaats in zijne Algemech 

ophelderingen der brieven vàn Pavrus aam de Eph. Cel, Tim, en 
__ Phil, blads, 112, 
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volgens. vers 8 =10, Hier „handhaaft :PaAut.vs 

de eer dezer wet, in zoo verre die: onverbas- 

terd in de schriften van Mozes en de Profeten 

te vinden is, als, die de, zuiverste, zedelijke 
grondbeginselen bevatten; „welke derhalve,,ook 

door Jezus leer „den melia „werden „inge 

boezemd, Hij schijnt hier, van ter zijde, het 
gedrag dier -dwaalleerdars te gispen, als die, in 
de beoefening, deze zuivere zedeleer verwaar- 

loosden „ en dezelve , door hunne leer en instel— 

lingen, krachteloos ‘mâakten. Het. „geslacht; 

waartegen Jezus geïĳverd. had was nog niet 
dlalaetee en wijd en zijd, wi onder de 

Heidenen, verspreid. ek 

Ook in den brief aan Titus vinden: wij eene 

waarschuwing tegen de verbastering ‘der Chris= 

telijke leer. door Joodsche fabelen, Hoofdst. 1, 

vers 14, en-tegen twisten overde wet en“an= 

dere nuttelooze en schadelijke» twistredenen 
Hoofdst. HI, vers g. Hier schijnen hem dez 
zelfde Joodsche dwalingen, die hij elders zoo 

breedvoerig te keer gaat, almede voor den gee 

gezweefd te hebben. | 

In die schoone redevoering onder den naam 

van’ den brief aan de Hebreên bekend, leest 

men de heerlijkste beschrijvingen van onzen 

Heer Jezus als Gods Zoon, door wien de Va- 
der „ 
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der, na, zoo vele openbaringen te voren ‚op 
velerlei wijze door de Profeten, geschied, zieh 

ten laatste aan het Joodsche volk en alzoo aan 

de wereld heeft geopenbaard. Hij wordt af= 
geschilderd. met treffende beelden. uit der „Isra= 

êliten alouden kerk- en burgerstaat ontleend : als 

een Profeet verre. boven Mozes verheven; als 

een Priester, die ter wezenlijke verzoening der 
menschen met God, en ter hunner „zedelijke 

verlichting en verbetering, op de volmaakste 

wijze, alles in zich. vereenigde’, wat geen 
Aäronisch Priester immer vermogt, die dan ook 

tot deze louter aardsche gedurig „afwisselende 

Priesterorde niet. behoorde, „maar veel. eer, 

gezegd moest worden een onvergankelijk He 

melsch Priesterdom te bekleeden, die te gelijk; 

de Koninklijke magt bezat, geheel anders dan 

onder de oude Leviùsche huishouding plaats had, 

Door Hem wilde God na die EERE oude zin= 

nebeeldige Godsvereering dber middel der 

‚ Levitische Priesteren, afschaffen, om eene bete 

re in plaats te stellen, door zijne wetten voor- 
täân «als ’t ware in te schrijven in de harten 

der menschen en hunne zonden en overtredin= 

gen der wet niet meer te gedenken volgens! 

Hoofdst. VIII vers 715; en “X vers; 1418, 

Overal wordt, in dit gewijde gedenkstuk - van’ 

paas ‘vlugt, den Hebreën in eene naar’ 
hun- 
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hannewoorvaderlijke denkbeelden verwonderlijk 
geschikte taal te verstaan gegeven, dat deoutle Mo 
zaïsche huishouding was afgeschaft en daar voor 

de Christelijke Godsdienst in «de plaats gesteld: 

doch, inde opgenoemde plaatsen, tevens met: 

woorden uit de voorspellingen des ouden ver= 
bonds ontleend, aangewezen dat ‘de invoering 
van de Christelijke Godsdienst in de wereld 
gepaard zoude gaan met dat ünschrijven van 

Gods wetten in de harten, Hier worden ‘dus 

ongetwijfeld die zedelijke grondbeginsels ‘bedoeld 
‚ welke den geest der Mozaische wetten uitma= 
ken, en welker inscherping ook ‘het hoofddoel 
der Godsgezanten “was; ofschoon dit onder- 

Wijs toen nog geen gereeden | toegang” in de 

harten vond. 

_Hoofdst. VIII, vers 6, was gezegd, dat Je= 

zus zoo veel witnemender bediening, dan Mo- 

zes gekregen had, als Hij ook eens beteren 

gerbonds Middelaar is, ’twelk in betere belof= 

tenissen bevestigd is. Daarop laat de redenaar 
volgen: want, indien dat eerste ( verbond) ‚ het 

welk namelijk, van Godswege, door MozEs; 

met de Israëliten was gesloten, onberispelijk 
of voldoende geweest was, zoo zoude voor het 

tweedeigeen plaats gezoeht geweest zijn. Want 

Berispende, of het onvoldoende van het eerste 
fh ver= 
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verbond. te- kennen gevende, zegtAij (de Pros 

feet) tobhieres (d) -ziet-de dagen komeny spreekt 
de Heer, en ik: zal. over het huis Feraëls serf, 
ever het huis Juda, een nieuw verbond op= 

rieten; niet naar’ het verbonddat: ik met huns 
pe vaderen gemaakt heb, ten dage abs ik hert 

bij de hand nam, om hen uit. Egüpteland te 

beiden: want zij zijn in dut min verbond 

riet gebleven en ib heb op hen niet geacht, 
(met. andere woorden , mij “over hen niet meer’ 

bekommerd, hen wegens hunne wederspannig-" 

_keid telkens aan hun lot overgelaten) zegt de 
Heer. Want dit is het verbond, dat ik met 
den: huize Israëls maken zel, na die dagen, 

zegt de. Heer, ik zal mijne wetten in hun” 

verstand geven, en in hunne harten zub ik dië” 

inschrijven: dat, is: Ik zal hen. mijne wetten, 
volgens-derzelver zedelijken, zin; en bedoeling 
regt leeren, verstaan en. hartelijk betrachten: 
en ik zal, hun. tot, eers God zijn, en zij zulav 

len. mij tok een volk zijn. En zi zullen niet: 

(d) Hij, bedoelt, hier,een gezegde van. JaumariA tot de oude Israëa * 

lieten, ’t welk te vinden is in zijne, voorspellingen. He XXEXIs 5 

3i—3h, volgens de gewone verdeeling in den Hebr. en Nederd, 

Bijbelgevolgd ‚ doch volgens de- Grieksclie Vertaling der LXX, die 

de schrijver van, den, Brief, aan, de Hebr. iele H. OVID) 
Sá, Voor TOV Ayo durg, gelijk inden, Alez, Gode 

van de Gr, vert, wang wordt: in den Vatic. Cod, gelaten 
-Tôv-mekiTyv wuri. 
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leeren een iegelijk zijnen naasten, eneen” iegex 
dijk zijnen broeder ; zeggende » kent den Heer , 
want zij zullen mij alte kennen, van den klei= 
nen onder hen tot den grooten onder hen: — 

De kennis van den waren Goden zijnen wil 
zal algemeen zijn onder ’t volk, zoo dat den 

een den ander niet gedurig vande -afgoderij 
zal behoeven af te trekken en tot de vereering 
van mij Israëls God als dien eenigen. waren: 

op te leiden: want ik zal. hunne ongeregtig- 
heden genadig zijn, en, hunne zonden en hun- 

ne overtredingen zal ik geenzins „meer. geden=" 

ken. Als hij zegt 100 vaart de redenaar voort, 

een nieuw (verbond), zoo heeft hij het eerste 

oud gemaakt : dat nu oud gemaakt is en ver= 

| ouderd ‚ is nabi de verdwijning 

‚Zoo vindt men in deze gege dezelfde 

Apostolische leer aarigaande de vernie tiging der’ 

oude Mozaïsche huishonding, bij de invoering 

van het. Christendom in de wereld, welke wij 
in de brieven van -PAuruvs aantroffen. Im den 

zelfden geest worden de Hebreeuwsche Christe- 

nen ‚van hunne verpligtingen ter onderhouding 
der verouderde wet van Mozes, ontslagen ge= 
rekend. Doch tevens wordt hier, van ter zij- 

de, niet onduidelijk te verstaan gegeven ‚ dat 

deze eens Goddelijke wet, door Mozes be- 

schre- 
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ssÛheven, op zeddlijke grondslagen. mt, zede: 

heddelins tear. die ha ter dieen van het 

geen-zedelijk goed en kwaad, regt en onregt 
is, bij voortduring, ook voor eene Christelijke 
maatschappij ‚ van uitstekende waarde én 1 God 
pir gezag te zijn. AE 
mts. 

„TWEEDE HOOFDSTUK 

7 olgens de verklaring van Pee en ideeen 

„Apostelen, heeft de wet van, M OzES en de; 
keer der Proften, daar op gegrond, eenig 

“dltôos verbindend , gezag, ter regeling van 

„het zedelijke gedrag ‘der menschen door. 

ovale eeuwen heen, Pae! ad 

Wis m welken zin; naar. de 

getuigenis des Zaligmakers en-de Apostolisclië 

leer „het, Goddelijke. wetboek. oudtijds, „door 
Mozes, „onder, de Israëliten, ingevoerd „hij sde 
vestiging van het Christendom, uitde: joden en 
andere ROE bij een te verzamelen , vaor.af- 

| geschaft moest gehouden worden. Bij het ‚voorr 
stellen dezer Teer werd zorgvuldig’ verhaald, 

ARE men deze afschaffing dier oude Ísraëlitische 

wet, niet 200 ‘verstond, dat men dezelve voors 

är woor gelieel onbruikbaar hield en hare uit- 
es 5 

d mune 
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muntende zedelijke voorschriften, doel en strek 
king, waardoor: zij eenig „ altoos geldend gedag 
behield, voorbij. zag, en in den wind sloeg. — 

Thans moeten wij onzen’ aandacht meer bepaald 
vestigen op de Christelijke leer aangaande dit 
altijd, voortdurende zedelijke gezag dier wet. 
Veel hier toe betrekkelijk is reeds in het vorige 

Hoofdstuk voorgekomen. Dit stond in onaf- 

scheidelijk verband miet het- aldaar’ verhandelde. 
Dewijl ik de aldaar verhandelde voorkomende 

Bijbelplaatsen naar mijn oogmerk, opzettelijk 
héb getracht op te helderen , zal ik hier voorts 

kort kunnen zijn en dikwijls volstaan kunnen 
met derwaards te rug te wijzen. 

Vestigen wij dam vooreerst Eee onze 
aandacht op de verklaring van Jezus. - 

„Volgens: JrZvs verklaring heeft de wet van 

Mozssen de leer der’ Profeten daarop gegrond, 
een altoos. verbindend gezag ter regeling van 
bet zedelijke gedrag der menisclien, door alle 
eeuwen heen. | 

_ Zijn oogmerk was dan ook, niet om- de ze= 

delijke bevelen in deze wet vervat van hunne 
verbindende kracht te berooven, maar integene 
deel om door ontwikkeling en opheldering , aan 
derelve eeten uitgebreiden invloed te verschaffen. 

y Hens 
GT id AAA 

ihn elen vindt Mee 
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‚Hem hier iù, „zoo. wel als in „het; doen „dier 
bevelen, na. te volgen; was, de weg ter verkrij 
ging: van eer. en, hoogachting in zijne gemeente; 
maar schande en, minachting zoude hij sop. zich, 
aden, die slechts in het minste de kracht. dezer 

bevelen zoude ontzonuwen. _ Men zie Matheus 

de vers 17—19» (e) “en vergelijke de ophelde- 

ring dezer plaats door-den Hoogleeraar HERINGA 
gegeven, in zijne verklaring der Bergrede van 

Jrzus ‚Bl. 48—55, en de. aanteekeningen van 

den Hoogleeraar. VAN DER PALM op dezelve. 

Jezus plaatst „een onafscheidelijk verband 
tussclien de opvolging dier bevelen ‘van mensche 

: (€) Zou de Heer wel'zoo sterk gesprokén ‘hebbén , als Hij hiër 

vädet „indien Hij „buiten opzigt tot'het Jodendom, aat de Mozaïdëte 
„wet, tet beslissing van het „geen zedelijk.goed en ‚kwaad,; regt of 

onregt is, geen het minste gezag had toegekend? zoude Pavrys, zijn 

afgezant , zich dan wel, bij Gemeenten uit Heidenen zoowel als Joden 

“bijeenverzämeld, aldus verklaard en van die wêt zulk een gebruik 

gemaakt hebben, als te-voren ús opgemerkt en mog verder zal wt 

den aangetoond? Moet hij dit aldus doende niet „gezegd. worden , 

“obk ‘bij heidenen zoodanig gebruik vân deze wet gemaakt” te hebben 

‘zóo dra zij: genoegzaam voorbereid warén woor zulk’ een’ ekdawijs 2 

„Séhreven Jaconus, Pernus, JorAnnes, op wierbrieven ik mijzter 
Staving van dit gezag insgelijks beroep, aan gemeenten juist alleen 

túit oorspronkelijke Joden bestaande ? Bevonden zich onder dezelve 

„geene. Heidenen ? Met deze aänmêrking vervalt ; ‘duikt mij ‚ de'be- 

„demking: of wel , uit het gebruik van en het beroep op. de ‚MozÂie 

sche wet door Jrzus en zijne Apostelen volge, dat zij aan „die w 

“buiten opzigt tot Ket Jodendom , eenig gezag wkenie:; of zij zij ole 

-hij Heidenen wel zoo zouden gebruikt hebben ? 
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lievendheid, welke in de Mozaïsche hoófdwet 
worden opgenoemd, en de verkrijging van dat 
duurzame geluk , waartoe Hij den mensch bren- 
gen wilde Math. XIX, vers 16—1g , Marc. X, 
vers 1719; Luc. XVIII, vers 1820, 

In het zedelijke verhaal van den oee man 
en Lazärus schrijft de Heer de gehoorzaam- 

_ heid aan Mozes en de Profeten, den Joden 

voor, als volstrekt noodzakelijk ter ghkontnmng 
dier onheilen na den dood, welke Hij in het 
woorbeeld. van LAzArus zoo levendig had ge- 
schetst; Hij voerdt te dien einde ABRAHAM, 
an dien: geest sprekende tot Lazarus. En uit 

des Heilands doorgaande denkwijze, welke 
Hij, in de-andere gesprekken, aan den „dag 
degt, volgt, dat hij de gehoorzaamheid aan die 
‘zuivere Godsdienstige en zedelijke voorschriften 
‘bedoelt, welke uit de schriften van Mozes en 
die eg Profeten daar op gegrond, zijn afte 
leiden. Lucas XVI vers 29-51, 

_ Letten wij vervolgens wederom op de ver- 

-klaringen. der „Apostelen. Welk eenen hoogen 
„prijs JacoBus bleef stellen op de wekelijksche 
“voorlezing der wet van Mozes in de Sijnagogen, 

niet tegenstaande hij van oordeel was, dat de 

“Heidenen van de onderhouding dier wet be- 

/ hoorden ontslagen te worden, volgens Hande- 

lin- 
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lingen XV vers 21, is boven reeds opgetnerkt. 
Deze prijsstelling kan, dunkt mij, miet anders 
verklaard worden, dan uit het Godsdienstig 

zedelijk gebruik dat van deze afgeschafte wet 
‚ten allen tijde bij voortduring moest. gemakt 

worden. 

Voor den Landvoogd Lristas, te Caesaréa, 
zich verdedigende, verklaart PAur.vs, dat hij, 

volgens die Godsdienstleer , welke de Joden sécte 
of ketterij noemden, dat is, naar de Christe 
lijke leer, den voorvaderlijken God -diende, 
doch tevens geloofde al het geen in de weten 

de profeten geschreven was; Handel, XXIV: 

vers. 14, Hier schijnt hij het voortdurende. 
_ verband tusschen de wet van Mozes en de Chris-, 

telijke Godsdienst en zedeleer op ‘het oog te, 
hebben , het welk hij elders, g gelijk wij zagen, 
Zoo voortreffelijk handhaafde. | 

„In zijnen brief aan de Romeinen; hoofdst.. 
VII, 7—25, handhaaft ‘PAuuus insgelijks. het 
zedelijke gezag der wet, ter. aanwijzing, van: 
de bron ‚der ondeugd (vers 7); roemt ‚hij ‘haré- 

_ strekking ter bevordering van levens „geluk 4: 
hare heiligheid, regtvaardigheid , en goedheid „ 
[vers 10; 12]; noemt-hij haar geestelijk „ doer 
lende met deze benaming op haren ‘zedelijken: 

zin en bedoeling [vers 14 a]; zegt hij in deze 
bald wel 
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wet behagen te scheppen na den, intwendigen 
mensch, [vers 22]; met het werstand of den 

geest, de, wet: Gods te dienen [vers 25 verg. 

vers 6]; en dat alles in een verband gelijk wij 

boven zagen; (‚f) waarin hij zoo zeer ijverde te=. 
gen de joodsche dwalingen, rakende de onder= 
houding der wet. Verg. VIE, 4, en de te vo- 
ren gegevene opheldering dezer al 

„Op „dezelfde wijze toont ook de Apostel , in 
zijnen eersten brief aan Tim. de zedelijke strek 
kig; waárde en bedoeling der wet aan. — 

H. 1,.5,8 en volgg. waaromtrent, ook boven 

reeds het noodige ter verklaring gezegd is, 

“In Zijnen tweeden brief aan Tim. legt PAur.us 
eene heerlijke getuigenis af van de schrif- 
tèn des ouden verbonds, als van uitnemende 
rfuttigheid zijnde, om den mensch wijs te md 

‚ ken tot zaligheid door het geloof in Curisrus 

Jezús. Hij zegt, dat alle schrift van God 

ingegeven ook nuttig is ter leering , bestraffing , 

te regt wijzing, kort om, ter oefening in 
de deugd, Deze getuigenis van de heilige 
schriften «des ouden verbonds in ’t algemeen ge- 
geven, is ‘dus ook toepasselijk op «de wet van 
Mozes. Niemand’ kan met regt twijfelen of 
we de schriften des drei verbonds bedoeld. 

zijn, 
zen Bui 85. 
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zijn, want hij spreekt van heilige schriften; die 

Trmorneus van jongs af gekend had. Nu wás 
ren jin TrMormeus jeugd, wél de heilige schrif- 
ten des Ouden ‘Verbonds, niet ‘die’ aes Nieuwen’ 
Verbonds, ‘ten minste niët alle, verviârdigd, Bee 

kend en bij. een” verzameld. Daarenboven nad 

PAùrus' oudere heilige schriften; dan die dès Öu- 
den Verbonds, als zoodanig’ ten zijnen tijde’ 

algemeen bekend; op het óog gehad, hij zoude 
dit duidelijk hebben te kennen gegeven. Ook 

duidt het bijvoegsel door het geloof in Jezus 
Cûkistús, volgens mijn gevoel, niets anders 
aan, dan dát men, om het bedoelde nut uit de, 
heilige schriften der Ouden Verbonds te trek 

_kén, met het onderzoek dier schriften het € gen, 

lóóf dan Jezus en zijne leër paren moest ; Op, 
zulk eene wijze de zielverbeterende leer des Ou- : 
den Verbonds beschouwen en. betrachten, als. 

overeenstemde met de grondbeginselen des, 
Christendoms. Zie HE. HL; bi.” di | 

Jaconus vermaant,, in zijn. brief: H, Es, apt: 
26; _de NS oden in vreemde. landen Tets unoden 

det zij niet Ean höhrdeds maüär wite daders des. Ì 

woords of der ‚Christelijke, leere- moesten zijn,» 

daar zij anders gelijk waren aan, iemand , die. zzijn! 

aangezigt im eenewspiegel beschouwde en: voortes 
| he- 
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héhen-ging‚„-zonder op te merken, hoedanig 
zijn gelaat. ware. Deze gelijkenis bezigt hij 
verder, vers 25; om hen aan te wijzen, wat zij: 
doen moesten,om niet slechts vergetelijke hoor 
ders te zijn, maar dadelijke beoefenaars des 
Christendoms te worden. Hij zegt, dat zij te 
dien. einde moesten inzien, of dient: vol 

gens de kracht van: het hier gebezigde Griek 

sche woord TAEAKUTTEN , naauwkeurig. zich zele, 
ven bezien. in de volmaakte wet, die der vrij- 

heid is, dat is, de wet des GE setaa nde die. 
de Joden sns van. het lastige juk van 
menigvuldige ligchamelijke oefeningen en pleg- 
tigheden door Mozes. opgelegd, en slechts de 
reiniging ‚van het hart vorderde, Hij schijnt, 

hier den geest der Mozaïsche wet te bedoelen die 

in de Christelijke zedeleer doorstraalt en zoo. 
zeer geschikt is, ter bevordering van volmaak=, 
te „deugdbetrachting, Immers, dat hij dezen, 

‘Bedoelt, schijnt mij „duidelijk te blijken uit: 
H. II, 8, 9, alwaar hij hen wederom op- 
wekt. ter volbrenging van de Koninklt lijke wet 
naär de’ schrift; Hebt uwen naastet lief als 
U seelwen, welke wet zij, door aanzien des 
persoons; overtreden zouden. Daarop gaat hij 
verder voort, vers 10, 11, met de aanbeve 
ling van algemeene menschenliefde en wel bij- 
zonder” van barmhartigheid. Hij brengt hun 
art on= 

| 

te. 
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onder het oog, dat men de wet-der- liefde niet 
slechts gedeeltelijk ; -maar geheel betrachten. 

moest; zoo men: niet schuldig “wilde staan aan 
de overtreding der wet; en maakt gebruik van 
het Goddelijke. gezag der Mozaïsche grondwet3 
em-hun-deze- stelling aannemelijk: te maken ‘ent 
die tegelijk opte helderen. ant die. ges 

zegd heeft ‚schrijft hij, ei zult geen overspet 
doen „die heeft ook’ gezegd: gij zult niet-doods 

slaan, — Indien. gij nu geen overspel doet, maar 

doodslaat . zijt gj een: overtreder der wet— 

Deze redevoering besluit hij, (vers 12,) met 

deze les: spreekt alzooven doet alzoo, als die 

door de wet der vrijheid zult geoordeeld wor- 

den, Wil men oordeelkundig. te werk gaan, 
dan. kan. men „naar mijn inzien, in dit verband 
door de. wet ds vrijheid niet anders verstaan 
dan die zelfde koninklijke wet der liefde, wel 

ke hij; hun-zoo even , met terug wijzing op de 

Mozaïsche: grondwet , had bevolen, ain haren, 

ganschen omvang te betrachten. 

TVVEEDE AF DEELING- 

onu úöing van het. zedelijke gebruik, hae 
„Jezus en zijne Apostelen van Mozrs wet … 

ten gemaakt. bh 

L de vorige Afdeeling bepaalden wij onze 
aan= 
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dandacht: bijde: verklaring: van Jezus: en zijne 

Apostelen betreffende het gezag „ hetwelk. ‘aan 

de Goddelijke wetten ‚door: Mozes, aan het Iss 
raëlitische volk „gegeven, in. het. Christendon» 
toekomt. … Het is- van aanbelang , dat wij thans 

het zedelijke gebruik ‚ door-hen-van: Mozes-wets 
tem. gemaakt, in eenige bijzonderheden aanwijs 

en. Door dit gebruik toch, gaven. zij een le= 
vendig. voorbeeld. van de wijze, waarop. men 
zich, volgens hun onderwijs, van het gezag de- 

zer wetten, ter. beslissing van hetgeen metde 
eischen van recht en deugd - overeenstemt. in 
het Christendom, bedienen ‘magen maet,. 9-5 

Bij ‘eene naauwkeurige overweging vän’ de 

schriften des Nieuwen Verbonds blijkt: vooreerst } 
hoe zij hunne zedeleer vestigen op den grond- 
slag, waarop de gansche wet van Mozes rüst; 

ten tweeden, hoe voorts hunne bedoeling’ Was „ 

om ‘de beginselen van regt en zedelijkheid; in 

de Mozaïsche wetten vervat, te ontwikkelen, op 
te helderen en uit te breiden: en eindelijk, hoe: 

zij, volgens deze leerwijze van het, gezag dier 
wetten eek maken ter inscherping van bij 

zondere pligten en derzelver drangredenen , en 
ter aanwijzing der bron van deugd en on- 
Einer; 

nr 
kt 

EER- 
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et VEERSTE HOOFDSTUK. 

KDE 4 de 

ate, en „zijne. wa vaklaien slonk Zumo: L 

„zedeleer- op de „grondslagen, iras 
5e kad OZES wet is vore 

kW 

Profeten, is ingescherpt ‚rust op deze twee hoofd 

geboden der zedelijkheid, dat, men met alle. zij 
ne redelijke en zedelijke vermogens ‚ God als 
zijnen Opperheer, uit liefde moet trachten. wel- 
gevallig te zijn, en zijne medemenschen Zoo 
liefderijk bejegenen, als men van hen’ wenscht 
bejegend te worden , volgens Math. XXII, kam 
40, Marc. XII, 2931, ‚ Luc. X, 2628. 

„Jeaws de, wet uit dit oogpunt deb eden 
wen, maakt dezelve, voor alle menschen zonder 

onderscheid; tot „een: rigtsnoer:-van hun ges 
grig jegens “God en huhne natuürgenoten. 

‚De wet van Mozrs en gevolgelijk ook de ver- 
maningen der Profeten leveren, naar Jezus. 

‚ derwijs; dezen algemeenen grondregel voor at 
zedelijke gedrag der menschen jegens elkande- 
ren. op: behandel. uwen natuurgenoat, met de 

zelfde billijkheid , regtwaardigheid en welwillenda 

heid, als gij van hem meent te moeten behan= 
deld werden, Math Vr 12, de Luc. ls KP: 

9 …— Mathe 
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Math. XXI ,-39 (4). Over het „verband tns- 

schen zoodanige menschlievendheid en de ver- 

krijgmg van bestendig levensgenot,. volgens 
Matho-XIX ,- 16-19, Marc. X, 17-—19 ; Luc. 
XVIII, 18—20 , door den Heiland aangewezen , 

is m het vorige Hoofdst. dezer hd em 4 

gesproken. 7 m 

Men kan hier zijne laatste redenen bĳ Joh. 
vergelijken, die niets dan liefde aanprijzen en 
liefde ademen (%). 

In den brief aan de Romeinen î Hoofdst. XIII, 

8—10, vermaant Paurus de Christenen. tot 

onderlinge liefde jegens elkanderen. Hij ge= 
bruikt daartoe dezen aandrang: Dat die den an- 
deren lief heeft de wet heeft vervuld. Hij be- 
doelt daarmede duidelijk den geest der “Mozaï- 

sche “wet, volgens welke men handelt, wan= 
neer men elkander lief heeft. Van daar, dat 

hij zijne stelling opheldert met aanvoering 
| ii oder 

(g) Ter opheldering van dezen grondregel dient bij nitnemend- 

heid de, door de maatschappij’ Tot Nut van ’t Algemeen, be= 

kroonde Verhandeling van den Wel Eerw, Heer [, Varx, welker 

titel is: Pligt en Belang vereenigd in de groote les: Wat 

gö wilt,dat U de menschen zullen doen, doe hen ook alzoo. 

Men vergelijke ook hier de bekroonde Prijsverhandeling vaa den 

Hoogl. Herink over de Bergrede van Jezus.  Bladz. 122-128. 

waar men belangrijke wenken en opmerkingen tot regt verstand van 

diezelfde les vinden kan, 

(4) Zie bij v.Jol, XIN, 2217, 34, 35; XIV, 15, 21, 

XVI, Zo—a4, verg, XVII. 
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dier bevelen uit de Mozaïische grondwet, wél 
ke eenige hoofdsoorten ‘van onregtvaardigheid 
jegens den medemensch verbieden. Want dit, 
zegt hij, gi zult geen overspel doen, gi zult 

riet doden, gi zult niet stelen, gij zult geen’ 

valsch getuigenis geven, gi zult niet begeren, 

en zoo er eenig ander gebod is, wordt in dit 

woord als in eene hoofdsom begrepen (name= 

lijk) in dit: gij zult uwen naasten liefhebben 

als u zelven, hetwelk wederom een gezegde i is’ 
uit Eeviticus XIX, 18 ontleend, te gelijk ter 
opheldering van PAurus gezegde, en ter ‘sta 
ving van zijn gevoelen omtrent den geest der 
Mozaische wet dienende. Hij besluit: de liefde 

doet. den naästen geen kwaad, zoo is dan” 
de liefde de vervulling der wet. Hier bezigt’ 

hij dus het gezag der Mozaïsche wet zel- 
ve, om den Christenen te leeren, dat zij ge 
houden zijn om te leven naar den geest. der” 

menschenliefde welke die wet ademt. 

Op dezelfde wijze redeneert hij in zijnen. Di 
aan de Galaten, Hoofdst. V , 15—15,en wijst. 

vers 6, ter hintoni van het heil a Chris= 
tendoms alle kracht toe aan het geloof, door de, 
liefde werkende , verg. vers 18-25 en. 26, hk, 

waar hij zijne vermaning tot liefde sop bij, 
zonderheden: toepast. Van, hier dan. ook die, 

Ee schoo= 
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schoone. beschrijving van -deh waren aard der 

menschenliefde, welke hij. geeft 1 Cor. XIII, 
En hoe zeer hij, gewoon was de. Christenen-op 

te sporen om uit een beginsel van dankbare. 
wederliefde jegens God werkzaam te zijn; blijkt. 
uit zijnen …2 Br, aan de Cor. V‚ 14,15» verg. 

18, tot VI, 2.— En, om nu bij andere soorte 

gelijke proeven. wit. de Apostolische … brieven. 
niet stil te staan, JOHANNES scherpt, in zijnen: 
eersten Br. den Christenen de. liefde jegens. 
God en menschen, als een kenteken. der ware 
Godsvrucht of. des echten Christendoms in. 
Hij volgt. hierin. Jezus, _die de liefde, alsde, 

hoofdsom, der wet en Profeten ; aan, zijne vol=: 
gelingen „ ter beoefening aanbeval, Hij, past, 
de wet der liefde, naar zijn oogmerk „ ter -be= 

vordering van eendracht onder Christenen, van 
verschillenden oorsprong, toe. Zie 1 Joh, ee 

vers, 9, 10, 115 III, 1018, alwaar hij vers 
17, eene vermaning tot deeltaken aan, 
den armen invoegt, die duidelijk ontleend is 
uit Deut. XV, 7, 8 en op deze plaats te tug 
wijst: Zie voorts 1 Joh IV, 712, 1613 
V, 1-5; en vergelijk de belangrijke ophelde- « 

rìngen van Brink. Hoofdst. IV, 12, zegt hij: 
dat niemand ooit God aanschouwd heeft, maar $ 

dat wij in God blijven en zijne liefde in ons” 

serve is, indien wij elkanderen lief gaar ke 
1 



(125 ) 

Hij schijnt hier te zinspelen op Exodus XXX, 
20, Deut, IV, 12. In zijnen tweeden Br. beveelt 

JotranNes; in denzelfden geest, de liefde aat 
als in zijnen eersten. Zie vers 5, 6. mn 

Vergelijk dn. 1e Ju MI, al, 3 Tum ol, 
13; II, 22, Hebreen XI, 1 Jac. II, 8, 

verg, 912 en I, vers 20. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

De bobdsestne van regt en zatiels ĳkheid in ze 
wet van MozEs uitdrukkelijk ingescherpt of 

daarin doorstralende zuiver voor te stellen, 

door ophèéldering en ontwikkeling van uit- | 

_gebreider nut voor het menschelijk ge- 
geslacht te doen zijn dan te voren, was. 
‘Jezus bedoel en das z ner mand 

Van. Math. V, 1720, had Jezus ám 

zijne Bergrede radenedt dat Hij niet gekoa 
men was, om de wet en de Profeten of de zen 

deleer van Mozes en de Profeten van haar vêre 

bindend gezag te berooven en die te ontzénuweti Lt 

gelijk namelijk de-Joden van zijnen tijd veelal - 

de gewoonte hadden; maar om -dezelve doof’ 
ontwikkeling en opheldering van uitgebreider nut. 

tedoen zijn (#). Van deze opheldering ; ontwikke’ 

€E) Vergelijk het gezegde in het II Hoofdst, der vorige Afdeeling è 
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keling en uitbreiding vinden wij versclieidene 
proeven van vers 21—48,: Des Heilands leer 
is hier- ingerigt tegen de onvolmaakte voorstel= 
ling van sommige wetten van Mozes, welker 
letter de Joodsche leeraars handhaafden, of- 
Schoon zij in derzelver geest niet indrongen » 
vers 21, 5o; tegen het misbruik en de verdraai- 
jing van aidan ‚ vers Si—á2, en tegen grondbe- 
ginsels door die leeraars hastchn ‚ welke vlak 
aanliepen tegen den Goddelijken geest der 
liefde, welken de Mozaische wet ademt. 

Dat de Wiotardehe leer door de Profsten ge- 

predikt barmhartigheid ademde en het verzuim 
van menschlievendheid, bij God niet kon ver- 

goed worden door het stipt waarnemen der 

Godsdienst -plegtigheden, als die zelve tot 

een voornaam doel hadden de bevordering van 

Godebehagelijke menschenliefde en deugd, 
leerde Jezus den Joden met terugwijzing op- 
hunne heilige schriften, Math, IX, 15; XII, v, 

Luc. XIII, 14 enz. verg. Hos. VI,-5, 
Mich. VI, 8, In dienzelfden geest sprak 
Paurussin zijnen Br. aan de Rom. Hoofdst. IT , 
1229, verg. VII, 7 en 12 en 14°, insge=, 
lijks vers 6P en VIII, 4, in zijnen Br. aan de 

Galaten en op andere plaatsen boven reeds aans 

gehaald. 
e Math. 
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Math, XV, 1-20; verzet de Heer zich: tegen 

de verbastering der Mozaïsche zedeleer door de 
menschelijke instellingen der Joden; welke de 
Phariseeuwsche secte volgden. Zij schreven 
“menigvuldige wetten voot ter reiniging vau het 
ligchaam , en stelden in soortgelijke uitwendige 

verrigtingen grooter heiligheid, dan in de be- 

trachting van menschen- ja zelfs van ouderliefde 
en de reiniging des harte van onreine gedachten; 

driften en begeerten. Jezus toont hun duide= 

lijk aan, dat zij alzoo; onder schijn van de 

Mozaische wet te volgen ‚waarin ook ligchame+ 

lijke reinigingen werden voorgeschreveu , doch 
die zij door hunne instellingen in het ongerijm= 
de vermeerderden en verzwaarden, in de daad 

die wet ontzenuwden, daar zij hare zedelijke voors 
schriften en bedoeling niet achteden.. Hij ver- 

wijst hen naar. de zedelijke geboden der wet, 
Exodus XX, 12, Deut. V, 16, Exodus. XXI, 

| 17, Levit. XX, g, welker minachting en ver- 

waarloozing zij, door hunne instellingen betref 
fende de tempelgaven, veroorzaakten. Hij doet 
hen gevoelen, hoe zeer zulk eene leer en han- 

delwijze streed met den. geest der Mozaische 
„wet, volgens de verklaring van den Profeet 
JrzAïA, wiens woorden, uit Hoofdst. 29 vers 
453 hij aanhaalt. Voorts prent Hij hun, die 
Hen bertonk had: om waer zijne leerlingen 

| ziek 



28) 
mich, niet-aan hunne - menschelijke ; inzettingen 
of reinigingswetten hielden’, op het, diepst deze 
leer. m; dat „geene hech maar zedelijke 
reiniging het wezen der deugd uitmaakte; verg. 
Marc. VII, 25,-alwaar vele nskmaahen bij- 

voegselen. ter: „opheldering „zijn, die „Matheus 
niet heeft, Ter verklaring dezer rede van Jezus 

mioet vooral „vergeleken ‘worden …Lierroor, 

in- zijne Jlorae. Hebr.et: Talmud. Men zie 

ook. Math, XXIII, 2 enz. (£). 

=- Math. XII, 1-15 vinden wij een voorbeeld 
eener verlichte uitlegging det wet van Mozes, 
fakende het vieren van den Sabbath òf “tüstdag, 
Deze uitlegging is ingerigt ter wederlegging 
vän ‘de kleingeestige gesktantinels welke de Jo- 
den van den Phariseeuwschen aanhang aan de- 
ze ‘wet gaven. Deze schreven eene rust of 
werkeloosheid op dien dag, voor, ‘waaraän 
Mozes niet gedacht had en die in het belagche= 
lijke liep. Korenaren plukken en eten, war. 

neer men honger had; een mensch van lig 

chaams kwalen te genezen, was bij hen, of ER 
a 

EJ “Men wergelijke hier ook de schootie aarmerkingen över’ de 
Bodies plien en zedelessen door Jezus en zijne. Apostelen 

voorgeschreven en aangedrongen in de verh, van. den Hoogleeraar 

5. Herinca ter betooge: Dat Jrzus en zijne Apostelèn zich door- 
Baäns niet geschikt hebben naar de verkeerde vooroordeelen 

van hunne tijdgenoten ; bekroond door het, Haagsche Genootschâp 
fe verdediging van de Christelijke Godsdienst, bladz. id 
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Sabbáth, verbodene bezigheid. Dat zulk’ een 

onbarmhartig verbod nimmer door Mozes wet 
gegeven was; maar “integendeel de beoefening 
van barmhartigheid en menschlievendheid als 
een eerste pligt daar in was voorgeschreven , 
beweert Jezús. Ook de wet, die een rustdag 

voorschreef , was. uit barmhartigheid ter „ver 
kwikking van;den- mensch. gegeven. Zoo ver- 
re“ was het er van daan, dat daar door de no- 

dige werkzaamheid tot het stillen van den hon= 
ger, het genezen van eenen kranken, en der 
gelijke zoude. verboden zijn. Dit moest bij de 
verklaring en toepassing der wet omtrent den 

Sabbath, en over het. algemeen, bij de- uitleg 

ging der wet van Mozes, wel degelijk worden 
in het oog gehouden. Dit had Davro begre- 

pen, toen hij hongerende de toonbrooden van 
de priesters had begeerd, En deze waren van 

het zelfde begrip geweest, daar zij hem’ die, 
im den hood, hadden toegestaan. Ook strekt 

zich het verbod van te arbeiden op den rust- 
dag miet tot noodzakelijke bezigheid uit, Want 
anders moesten de Priesters, op den rustdag d 
ook hunne dan gevorderde werkzaamheden 
niet verrigten. Soortgelijke handelwijze , door 

het lof verstand zoo zeer gebillijkt, volg- 

den anders die bedilzuchtige Pharizeen zelve, 
wanneer zij een in de gracht gevallen beest, 

Je on 



op, den Sabbath, daar uit hielpen. En ‚hoe 
veel grooter waarde. had. een mensch! „ Weshal- 
ve, het hoogst onbarmhartig en dwaas: was te 
verbieden, dat: een, mensch ; op. den’. Sabbath, 
genezen „mogt worden, „Vergelijk Marc. II, 
25, tot. ILL, 5, Luc: VI, art; XL, 15-17. 
„De verklaring van Jezus’ strookt met die der 

Pröfdten, volgens Hoscä VI 6,’ Mich. VI, 6-8. 
Vergelijk Mathe IX, 15 en XXII, 23, Luc. 
XD, 427 &lwaar insgelijks de barmhartigtieid 

wordt voörgesteld als met den geest der wet 
200 “zeër overdenkomstig, dat hare verwäâr= 
köözing door geen offer kon worden goed ge- 
miùakt, en hare ige, vip „Beere wet 
inogt worden ‘gehunderd,” is 

Daar, waar Jrzus tegen de ligtzinnige echt 

scheidingen, hoedanige_ onder , de Joden in 

zwang, gingen, ĳĳvert, draagt hij wel zorg, om 

het gezag ‚van Mozes, wiens. wet zulke echt 

Î ma 

sclreidingen toeliet, niet te na te komen ‚ maar 

merkt die Ben aan. als. om de ‚hardigheid, 
des harte, f ter. voorkoming van grooter kwaad» 
geschied, Hij grondt; tevens zijn verbod dier 
willekeurige echtscheidingen op de Mozaïsche 

wet, welke het overspel. verbiedt; ten duide 

Iijken, blijke, hoe zeer zijne. zedeleer met die, 

wet overeenstemt, daar uit is afgeleid en der 
zel 

ve 
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velver gezag hänidhaaft,; Math. XIX ,:3—9, Marc. 
X,2—12, — Joh. VI, 19 , verwijt Jezus den 
boden s’dat zij de wet van Mozes niet hielden; 
dewijl zij daetn zochten te doöden: ‘Hij maáákt 
dus hier gebruik van het gezag van Mozrs 
wet ;-die “het doodslaan verbiedt, om hun het 

zedelooze” van ‘humrien doodelijken haat jegens 
Hem onder het oog te brengen; en hen door die 
wet, als door eene uitspraak van den Hemêl= 
sclien Regter, van het God onteerende en straf 

waardige van zulk eenen hevigen afkeer van 
hem te overtuigen. 

Vervolgens bewijst Hij hun, uit die zelfde 
wet. van Mozes, dat het ongerijmd was te 

stellen dat Hij misdeed met eenen mensch op, 
den Sabbath te genezen, daar de besnijdenis „ 
volgens hunne eigene toestemming „ op den Sab-. 
bath somtijds geschieden moest, wanneer op, 

 denzelven de achtste dag van de geboorte van 
eenen zoon inviel. Deze, [redenering besluit de 
Heer met. hen te vermanen, tot een regtvaar-, 

dig oordeel. Hij schijnt hen » bij deze verma, 

ning te ng, te wijzen, op, Deut, Es An 
e 

F4 tah 

_DER- 

\ 
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De HerrLaND en Zijne ien bedienden 

‚zich van het gezag der wetten van Mozes, 

„ter inscherping. en opheldering. tan bijzon-. 

„dere: plig gten en derzelver:dr: eier 

en ter aanwijzing. der. hoofdbron. van 

| „deugd. en ondeugd, | 

Hi. komt vooreer st in aanmerking het ge- 
bruik, door hen. van Mozes wet geh: ter, 

inscherping van pligten jegens, God. ib 

Math. IV , 7, verg. met Luc. IV, Er, gen 
mer, in het verhaal van Jrzus verdoeking in 
de woestijn, gemeld, dat de verleider den Zalig 
makér uitdaagde om zich van bóven neder van 
den’ tempel te werpen, ten einde eene proef 
te geven, dat Hij Gods Zoon was; dewijl er 

_toch geschreven, stond dat God aan zijne En- 

gelen bevelen gegeven had, om hem, voor 
wien Hij eene bijzondere zorg droeg, te bewa-, 
ken, in de gevaarlijkste omstandigheden. Het. 

dwaze en ‘ongeoorloofde derer onderneming had 

de Heiland zijnen verleider doéën gevoelen’, door 
hem te verwijzen naar de wet van Mozes, 
Deut. V, 16, en in deze woorden vervat: Gij 

zult JrHora uwen God niet verzoeken. 

Deze wet en ook deze plaats*uit Math. en Luc. 
Ë | wordt 
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wordt voortreffelijk opgehelderd, in de aanmer= 
king van Perroncuer, bij de Nederd. ‘vert; 
van MrcnaAfris ht de dezer woorden uit 

Deuteronomium, … 1,7 vier: velen 

“Loo maakte de Heer, bij d die zelfde ewa 
heid ‚nog gebr uik van «ééne -ändere’ wet van! 
Mozes, Deut: VI; 15=1ben Xs, 20; die hoofd=" 

zakelijk ‘hier-op neder komt» „Den Heer Vwen' 

God zult gÛ aanbidden of huldigen en hem al=: 

been dienen, om de hoogmoedige” verleiding des 
Satans’ te wederstaan ‚ die Hem àlle Koning- 

rijken ‘der wereld beloofde, indien hij mt wil 
de: ganbiëlden ‘of huldigen; ‘Math. IV, 

Hebr. II, 2, leidt Paurvs daaruit, dat alle 
overtreding van het woord door de Engelen 
gesproken , waardoor hij ongetwijfeld de open- 
baring des Ouden Verbonds en in ’t bijzonder de 

| Mozaische wet bedoelt, regtvaardige vergelding 

ontvangen had, deze elen iis? af: dát 

peel minder de Christénen de straf ontvlieden 

zullen, wanneer z ù op zoo groote. zaligheid 

geen acht geven, welke; eerst ‘door den Heer 
Jezus zelven verkondigd, aan hun bevestigd 

was gewbrilen doorde gene, die hem gehoord 

hadden „God boven dien. mede. getuigende door 
teekenen en wonderen en menigerlei krachten, 

en bedeelingen des Heiligen Geestes, naar “zij 
Gets nen 
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nen wil; vergelijk. Hebr. X, 28 , 29 ‘en Numer, 

XXXV ; 50 „Deut, KNIL, 61e aff pee ook 

Hebr. XII, 15-25. iS 

Hebr. X, So, alkE: Pie van dezelfde. 

plaats, uit Deut, XXXII, 35, welke hij, in den 

Brief aan de Rom. XII, 19, aanhaalt, doch met 
een ander oogmerk , gebruik, onr namelijk van 

het vertreden van den Zoon Gads, het onrein: 

achten. van het bloed: des Nieuwen Verbonds; 

waar. door men geheiligd is en het smaden van 

den geest der genade af te schrikken. Het schijnt 

dat het gezegde: de. Heer zal. zijn wolk oor= 
deelen „ uit dat zelfde hoofdstuk van Deuteron,, 
vers 56, ontleend is, Î 

Men vergelijke bij ‚deze plaats van Deut, 
VAN DER PALms aanmerking. Zoo dit gezeg- 

de van Mozes , in Deut. in eenen goeden zin moet 

worden opgevat, dan ook hier. Het zal dan eene, 

twoostrede zijn „ waarbij den verdrukten Chris 
tenen de bescherming en verdediging van God, 
wordt toegezegd. tegen het. onheil, dat zij te 

lijden hadden van hen, die in het 2gste vers 
zijn bedoeld. 

‘Perrus wekt, if zijnen eersten Brief ,H‚I, 16, 

de Christenen.op ‚, om. gelijk Hij. die hen, geroe=. 
pen had, heilig was ‚ zoo ook: zelve heilig te wor=. 

den in al. hunnen wandel, en gebruikt daartoe 
eene 

ht ’ 

my KE a 
Ër Se 

nk ti hdd 



eene drangreden uitde wet van Mozes ontleend :” 
daarom dat er geschreven is: zijt: heilig; wánt’ 

ik ben heilig. Dergelijke vermaning vindt men 
Leviticus, XI, 44,45; XIX; 12, verg. XX 4-75) 

gelijk boven is opgemerkt, D.I, De Ko, Ih 

In denzelfden; Brief _Hoofdst. 1 >Q , “noemt: 

Perrys de Christenen een „dn geslacht, 
een koninklijk priesterdom, een heilig volk „een 

verkregen volk, met zinspeling-op” de deale beah 
trekking, waarin het Joodsche. volk ,onder-de> 
Mozaische huishouding , tot God stond, volgens 

Exodus XIX, 5,6 (4), Deut. EV a 20,5 Hoet: 
Vi, 6; XIV, ns XXVI, 183 XXVIIL, GLi) 

eêne soortgelijke betrekking, welke hij hiero 

beweert, datde Christenen op God hebben, leidt 
hij dit: gevolg af: dat z 4 moesten verkondigen Je 
de deùgden des genen, die hen wit de duistere 

nis gerocpen had tot zijn wonderbaas: licht. 
Hij gaat voort in: die zelfde. vergelijking „ vers. 

16, alwaar hij schrijft: Die gó eertijds, geen: 

volk waart ; maar nu Gods volks zi ĳt, die eer— 

tijds niet onifbrht waart; diseerd Tiu ontfermd 

de de Sj 

vit ae 

(2) merk: het over ‘deze betrekking Hott raed ae ab 

ze plaats gezegde in het. gel Deel van deze verhandeling; 1 Afdees 
ting nt 1 Hôofdstuk, 

| 
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alwaar de eerbied voor den: Gaddelijken eed 
wordt ingeboezemd. ‚# 
„Hier : verdient ook opgemerkt te worden , dat 

de eerbied voor de Goddelijke openbaring door 
de Apostelen op de zelfde Wijze als in Mozes 
wetboek , wordt ingescherpt. PAurus toch 
Petrus en JonANNes spreken van verleiders 
der Christenen en valsche leeraars ‚in den zelf- 
den geest als Mozrs van de valsche Profeten, bij | 
de oude Israëliten; Deut. XIII, 15. 

2 Thess. II, 9, beschrijft PaAurvs eenige 
trekken van den verleider tegen welken hij de, Christerien waarschuwt.” Deze trekken komen overeen met die van den valschen Profeet „te gen welken Mozes den Isracliten beveelt op hun- ne hoede te zijn: zoo waarschuwt Prrrus ook | tegen valsclie leeraars , in zijn 2e Br. H. II, met terugwijzing op de oude Isracliten „en met zin= 
speling , zoo het schijnt, op dezelfde plaats uit Deut. verg. 1 Joh. IV, 1, en volgende. 
Ook ter aanwijzing van verschillende ‚plig= 

ten der menschen onderling jegens elkanden ren, en van derzelver drangredenen, wordt de Mozaische ' wet ; door’ den’ Heiland en zijne Sézanten, gebezigd. Zoo vinden wij van de grondwet en andere zedetvetten. gebruik gemaakt 
ter inscherping van guderliefde en van zorg voor 

het - 
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het-leveny'de eer, den ‘eigendom, en den goe- 
den’ naam “van: den medemensch. | 

“Math. V,' 21-32; XV, 5—6 en igLiós 
XIX, 5-5, verg. met Marc. X, 2 enz. ‚s 

Wijders Math. XIX, 18, 19, Eph. Vl, 1-5," 
r’Tim! 1, 810, Sa Mohd, Las EVoraie 

De opwekking van PAurus aan de ouders, 

om hunne kinderen op te leiden inde leer en 
vermaning des Heeren, heeft ook geenen on- 

duidelijken weerslag op Mozes bevel Deut. VI, 
7 opgeteekend ; „verg, met vers 1-6. In zij- 
nen Br: aande Eph. VI, 1—5, immers tracht 

Paurvs de kinderen der Christelijke gemeen- 
te ‘tot gehoorzaamheid aan hunne ouderen te 
bewegen, door hun dit gebod der wet in te 
scherpen : “eert uwen vader en moeder, en 

| hen opmerkzaam te maken op de drangreden, 

welke bij dit gebod gevoegd is, op dat het u 
welga en ge lang leeft op de aarde (of in het 
land); vergeleken Exod. XX, 12 ,Deut. V, 16. 

Hij haalt deze drangreden wel niet woordelijk , 

maar hoofdzakelijk aan, om die, volgens der— 
zelver hoofdbedoeling; op de kinderen der Chris- 
telijke gemeente-te Epheése te kunnen toepas= 
sen. De vermelding „van den letter der wet op” 
dat het u “welga vin’ Aet land °twelk de Heer 

uwen God geeft koomt hier niette pas. 
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„Gelijk: Mozrs bevolen had den kinderen-in te’ 
scherpen de woorden, die, hij. gebood.en wel, 
hoofdzakelijk „ dat zi zouden liefhebben den 
Heer hunnen God. met geheel. hun hart; ven met 

geheel hunne ziel en met al hunne kracht ‚vol-; 

gens Dêut, Vs 7» verg, tl, zoo vermaant, 

Purus, Eph. VI, 4, dan rg de Christenen, 
om hunne Et op te voeden i in de lee 
en vermaning des Heeren. 

0 

Zoo waarschuuwt J ACOBUS in den, gerst van, 

Mozes 5 tegen onregtvaardige behandeling. van- 

den daghuurder. Hij zegt, in „zijnen, Br: Vans 
á, alwaar hij de rijken, verm aant: Ziet de loon: 

der werklieden die uwe landen: gemaaid hebben; 

welke van u verkort is, roept: En het geschre: 
der gene, die geoogst hebben „is gekomen tol, in, 

ren, dat is, des Hells. Hij vristhies di Oh, / 
tenen uit de Joden niet onduidelijk terug. tot de 
wet, Deut. XXIV, Us 19; waarop. zijne, woor-,! 

den schijnen te zinspelen; bases De Leviticus; 

XIX, 13. | 

„Het vis één eest ‚die bi dode en eo 
Mozes. doorstraalt; Te: zorgen dat men den’ 
daghuurder ‘om zijn loon miet-doë, zuchten’, en* 
daardoor gebrek lijden „is,het. geen beide; semodn) b 

op verschillende, wijze „aanbevelen. “> wen 

’ Sd 

. ir 

hens 
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Eerbied-voor de Overheid als’ eenên” sehùldi-: 
gen pligt staaft Parus met ene plaats uit de 
wet van'-Mozes ‚Hand, XXII, 5. Hier wordt 
verhaald, ‘thoe PAurus-voor den Joodschen 
raad „toen-de Hoogepriester ANAnras hem be= 
volen hadop den mond te slaan, gezegd ‘had 
God zal. u slaan. gij. gewitterwand,: maat opde 
vraag, der omstanders: schelt gi den Hoogen 

priester Gods? geantwoord had: ik. wist. zièt, 

mijne broeders; s dat het de hoogepriester wdê: 

want..daar. staat geschreven „ den’ Opversterì 

uwes Volks zult gj niet vloeken. … Hij. doelde 

hiermede ongetwijfeld op de wet van, Lu Mozas 
Exod. H‚, XXII, 28. 

=De’ verzorging van hen, die zich: toewijden 
aan den arbeid ter bevordering’ van “de goede: 

zaak des Christendoms , wordt, met stelregels 

uit de wet van Mozes ontleend, aanbevolen. 

Math. X, 10, voert ‘de Zaligmaker , ‘zoo het 

schijnt met terug wijzing op de wet vän Mo- 
‚zes, den stelregel aan: de arbeider is zijn woede 

sel waardig ; (om), om zijne zendelingen gerust 
te stellen, wegens de opofferingen; welke zij, 
ter ETET aan hunnen last, zich zouden 

e moe 

piss Die biidseosd iks Ris ok kai Wissen gevolgd. Deut; 

XXV 4, en op dezelveis,de wet, Levits XIX , 13 „ Deut. AU, 
14 gegrond, Men vergelijke de volgende aanmerking, bol 
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moeten, getroosten. „Hij wil hun doen: gevóe- 
len ; dat. zij het volle regt hadden, om, op 

hunne reizen ter vestiging en. uitbreiding ée= 
ner: Christelijke gemeente; het noodige’ onder= 
houd te!verwagten van hen, voor wier zielen: 
heil zij alles verlieten. + ao oo vu | 

“Van hier dat'ook PoArus zijne \adhihg, dat 
Gad verordend heeft, dat, die het Euangelie 
verkondigen , ook van vhiét Euangelie_ Teven 

üikdrukkelijk vestigt op de Mozeischë wet, 

Deut. XXV, 4, eenen dorschenden Os zult gij 
niet vraa als hj dorscht (rn). De zelf= 

de stelling grondt hij op de instelling der’ Mò- 
zaïsche wet, Deut. XVIII, 1-8, dat de ge= 

ne; die de heilige dingen bedienen, van het hei- 

lige eten en die den altaar steeds bij zijn , deen 

den met den altaar ‚ v Gor. 1X5Ds verg. 1. ms 
Vs ahl iOene un er ove ob Ai 

__ Zoo wordt ook de wet van Mozrs gebezigd 
ter aanbeveling van het gebruik van twee. of drie 

getuigen. ter beslissing van alle belangrijke ge 

schillen. Zie: Math. XVIII, 15, 16 verg. 
Luc. XVII, 5,4, ren „Deut. XIX „Ayo; 

| ach ols; 
(2) Over dege wet raadplege men Mrcmáërrs Moi. oon 

Th. II, 6 128, 130, en vergelijke Th. III, 6 164. In het 
Milde Deel dezer Verhandeling viridt men de zedelijke ‘bedoelin- 

gee. van deze en soortgelijke wetten nader hae ‚ IÌde AR 

deeling, 1de tangen aogtot ob: badge An uiet ek 
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Joh. VIII, 177; 2 Cor. XIII, 1, verg. 1 Tim! V,1g. 

“PaúLys ontleent uit de Mozaïsche wet deze 

veelvermogende drangreden tot de beoefening 
der deugd: dat God ber aannemer ri dd 

“Soons is. 

Rom. ti 11) zegt hij : er is geen aanne- 
ming des persoons bij God. „Zoo wordt Deut, 

X, 17, van God gezegd: Die geen aangezigt 
aanneemt en. geen geschenk ontfangt. „Verg. 

Gal. 11,6, Eph. VI, g, 1 Petre; 19. == | 
2 Cor. ZX, 7, schijnt de aandrang tot blij- 

moedig geven aan den armen uit de wet van 

Mozrs, Deut. X/3 7 ‚ ontleend; gelijk’ in dit 
verband, op meer plaatsen uit het Oude Ver- 

bond gedoeld wordt. | 

| Paurús waarschuuwt tegen hoererij met drang- 

redenen, uit „eenen. stelregel „van Mozes “en. 

uit den geest der wetten betreffende den tem- 

peldienst afgeleid. 1 Gor. VI, 1óP—20 (0). … 
4 í De 

(o) Hij zegt vers 15b, dat het ligchaam niet is voor de 

hoererij, maar voor den Heer en de Heer voor het ligchaam , 

eh vervólgens: weet gij niet, dat uwe ligchâmen Christus den, 

den zijn; zal ik dan de leden wan Christus nemen en maken 

ze leden eener hoere? Dat zij verre, Hierop’ laat hij volgen: 

of en weet gij wiet, dat die de hoere aanhangt, éen lig= 

chüùâm met haar is? Want dietwee, zegt hij „zullen tot een” 

vleesch wêzen, Hij doelt hier ongetwijfeld op Gen. II „6; als’ 

Waar Mozes de schepping der vrouwe uit den maàn verhaald hebbe 
| stesog vond 
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‚De laátste drangreden bezigt hij ook ‘ter we- 
ring van algemeen, zedebederf ‘uit „onvoorzigti= 
ge gemeenschap ‚met onchristenen voortspruie 
tende, 2 Cor. VI, 1á4— VII, 1, alwaar hij tee 
vens, met zinspeling , zoo het schijnt „op de 

zedelijke bedoeling der Mozaische reinigings 

wetten, eene zedelijke reiniging aanbeveelt. 
2 Tim. AV, ĳvert PAurus tegen hen, die 

ver= 

de wak laat: Daarom zal een man zijn vader ‘en’ moeder 

werlaten en zijne vrouw aankleven ; en zij zullen tot een vleesch 
zijn, Maar die den Heer aanhangt, zegt Paurus wijders, ds eers 

geest met Hem. Het is klaar, dat hij hier de woorden van Mo= 

drs tot een geheel ander lige bezigt, dan die wetgever der Is- 
zaëliten deed, Mozes wilde daarmede eere onafscheidelijke verbin= 
tenis der liefde tusschen-man en ‚vrouw bevorderen , en aanwijzen, 

hoe die, uit den aard des huwelijks ‚ volgens de oersprogkelijke God 

… delijke haotrkitde van den man en de vrouw, voortvloeit.  PAus 

LUS bezigt des welgevers woorden ‚om aantetoonen, dat er uit den | 

aard der zake ‚ soortgelijke paauwe vereeniging , schoon: geheel tegen , 

de Goddelijke verordening: dan , en op eene misdadige wijze , bestaat 

tusschen eene hoer em hem „die haar aanhangt ; eene vereeniging „ 

welke onbestaanbaar is met. die teedere verbintenis , welke tusschen 

de Christenen en hunnen Heer behoort plaats te hebben , daar zij 

YÉgchaam en geest, welke aan de betrachting van zijnen wil, moeten 

gewijd zijn „ aan, Hem, onttrekt en dersgntucht dienstbaar maakt. 

Verder gebruikt de Apostel eene. vergelijking. van den Israëlitischen. 

tempel, dat zinnebeeld. der. Goddelijke woning, ontleend, om, hen, 

met des te meer. aandrang.te vermanen, om, hun Nrc. zuiver, 

te houden: wan «de ontucht, „Hij zegt: of weet gij niet dat uw_ 

dligchaam een tempel is des Heiligen Geestes ‚die in U is, 

dien gij van God: hebt enz. Hij wilde heu dus door den, eers 
bied voor Gods geest, wiens invloed op hunnen geest zij ontwaar, 

den, opwekken tot, een „Godebehaaglijk ven, van hua ligchaam en. 

huguaen geest, 
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verbieden „te huwelijken en willen ‚dat men 

_gich van spijzen onthoude, die ‘God geschapen 

heeft tot. nuttiging met dankzegging. Want 

alle: schepsel Gods zegt hij , vers 4, is goedyen 
dáar is niets verwerpelijk met dankzegging ge= 
nomeh zijnde. “Hij schijnt te doelen‘op het 
geen:Mozes; in zijn scheppings=verhaal, meldt 
vande spijze; welke God ‘den‘mensch tot ge 
bruik aânwees, Gen. I; 2g en IX, Sy eh op’ 
het geenhij ‘ Hoofdst. 1, 51 zegt: en God’ zag 
al wat ged idni had en ziet nr was zeer 
goed.” ON, kN BOO ast. „Bodor 

arpaaine Ei Pets vermanen de vrouwen tot 
_… onderdanigheid aan hare mannen (p) en de Taat 

stesstelt haar als een voorbeeld van behoorlij 
j in bve ret bek vän’ SARA voor (4). — 
see AUM 00:0d Gek 
“(py ‘Men zie 1 Cor. XI ls sch , 505 alwaar ‘Pudiëe doelt op 

het verhaal van Mozes, Gen IL; 2023 sin verband gebragt met’ 

Gen. 1, 26, 27; Vv, Le, Vergelijk Tiap, My rand, alwaar hijs 

op Keertie verhaal, doch. tevens op dat van de, verleiding van den, 

man dóbr ‘de vrouw ‚Gen. UI, 6 en volgende, terug ‘ziet, Men zie 

voorts Eph. V, aid, 55ó. Coloss III, 18, Tit, II, 5, 2 Pet.” 
UL, 16. as heen. wit 

(2). Stalen, ge door hens. ter, bl de aai ‚ bedoelde, 

onderdanigheid van Sana, meent. H. pr Groor, te régt genoeg, te 
kúnnen opsporen uit Gen. XII, 5; XVIII, 6; XX, 3, enelders. 

Een ‘voorbeeld der benaming van Heer door SARA omtrent Arramnam 

ebezigd’ vindt men, „Gem, XVAII, 12, Verwonderlijk schoon 
teekent„Mozes, mét een enkel woord , de pane der persone; 
welke bij sprekende -mvoert! fi (EUISAA)S sap 
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‘Ook de eerstgenoemde Apostel ontleend zijne be= 
weegredenen uit het eerste geschiedboek van 

Mozes, hetwelk ‘deze ten grondslag voor zijn 
wetboek legde. Dezelfde les toch schijnt Mozes; 
Gen. III, 16b, de-Israëlitische vrouwen te heb 

ben willen inscherpen. door zijn verhaal: dat 

God, na de overtreding van het bevel om van 
den verboden boom niette eten , aan de vrouw; 
onder anderen. gezegd had: ez voor den mar 
zal. uwe dienstvaardigheid. zijn (r), en hij zal 
over u heerschappij hebben. [volgens de over= 

zetting van den Hoogleeraar vAN DER Paru; 
wiens aanmerking hier dient vergeleken’ te 

worden |. EARL slabao 

Zoo nn elders eene dine oid uit Moris 
wetboek, ontleend om. de: zelfwraak tegen te! 

gaan. De Goddelijke uitspraak: Mz/ is de 
wraak en het vergelden , door Mozrs „ aange= 

voerd ‚in: zijn: lied ‚Deut. XXX, 11; 55 ‚neemt 
Paurus over Rom. XZZ, 19. Hij wil daar, 

dat de önderdrukten onder het ‚oog houden „ 

dat. God: zich „de “wraak over het onregt zij=’ 

nen vereerderen aangedaan, voorbehouden heeft, 

en-men dus niet op den Goddelijken Regterstoel 
zich’ zetten mag of wraak uitoefenen over zij, 

ne 
(7) In dezen zin vat ook pe Groor de woorden : WAN NS 

ADN ep. Vergelijk zijne aanmerking op deze plaats, en Kral 

van Cuanius, Varanuvs, Fagivs in de Bibl, Crit, 
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weonderdrukkers, daar God, naar Zijne hooge 
wijsheid en regtvaardigheid met hen handelen 
zal. Dezelfde Goddelijke uitspraak. en-het daar=- 
op volgende gezegde van Mozes (s) wordt, in 

den Brief aan de Hebr. X;-5o gebezigd „ gelijk 

wij boven zagen (4). 

Zoo wordt de-zelfwraak door Perrus verm 
boden , overeenkomstig met de wet van Mozes, 
1 Petr. II ,g: aldaar vinden wij eerie verma- 

ning, die overeen komt mét Levit. XIX , 18: 

en wergeldt niiet kwaad voor kwaad , of schel= 
den voor schelden , maar zegent daarentegen. | 

Bij Mozes is het: gi zult w niet wreken en gÜ 

zult niet wrokken tegen de kinderen uwes volke, 
“maar gij zult uwe naasten lief hebben als u zel- 

wen, Ik ben de Heer. „verg. ‘Levit. XIX ‚34, 

alwaar deze wet nader zoo -verklaard wordt „dat 

_zijook op den vreemdeling hare betrekking heeft. 

… Jezus en zijne Apostelen wijzen, naar de wet 
van Mozes, de bron der ondeugd aan in dé on- 
geregelde begeerten, driften en neigingen des 

harten, en dringen gevolgelijk in den geest dier 
é IO, 1 5 En AN ov bars 4 wet 

__{s) Deut. XXXII, 36 : De Heer zal zijn wolk oordeelen, of 

regt doen, keld. ; an 

2 In dit zelfde Hoofdst. alwaar wat een ander oogmerk, vol 

‚gens | het bijzonder verband , waarin deze plaats in den Brief aan de 

Hebr. voorkomt, die ORK: uit Dent, wordt bijgebragt en, toe 

gelicht, 



(46) 
wet; bovenal op de reiniging van deze bron der 

“@ndeugd aan. — 

Van hier dat Jezus volgens Math. XV; 7,8 en 
1, 16—20, met terugwijzing "op de Teer’ van 

Jezus, aantoonde dat niets den mensch zedelijk 

verontreinigd , dan Zet geen uit het hart uite 
gaat (u); verg. Math. VII,6, 15, 16, 1823, 
Van hier dat Hij, volgens Math: VII, 18, het 

hart vergelijkt met eenen boom ‚ die naar. mate 
hij goed of kwaad is, ook goede en kwade vruche 
ten voortbrengt. Van hier de zaligsprekingen des 
Heilands, Math. V, 512, waar mede Hij op het 

hart zocht te werken en hetzelve te reinigen van 
booze neigingen: en met edele hoedanigheden te 
beziclen (4); om nu van andere plaatsen te vo- 

ren reeds aangehaald , als Rom. VII ,7; 2 Cor, 
VII,1 en dergelijke ‚ niet te gewagen. 

| | | DER- 

(u) “Zie de breede opheldering van Math. XV, 110, boven 
in het IIe Hoofdst, dezer Afd, alwaar van deze plaats, met een ame 

der doel, is gewag gemaakt. 

(v) Men houde wel onder het oog, dat in deze zaligsprekingen 

gederige zinspelingen zijn op gezegdens der oude Profeten , die met 

den geest der Mozaische Wet doordrongen waren, of op derzelver 
gedrag wordt gedoeld. Men vergelijke hier wederom Hrranca’s Vera 

klaring der Bergrede van Jezus, en de plaatsen aldaar bijgebragt, 

Jes. LXVI,2, Ps, XXXVI[,11, 18; verg, 9, 10, 20,22, 28, 
s9, Ps. XXIV,1; LXXII, 2, ‘waarbij nog 260 kunnen deread 

werden Ps, XLI, 2-6, benevens andere. 



DERDE DEEL: 

BEPALING DER, GRENZEN „BINNEN WELKE HEF 

BEDOELDE GEZAG DER MOZAISCHE WETTEN, 

IN EENE CHRISTELIJKE MAATSCHAPPIJ, 

ad OET GEACHT WORDEN BEPERKT TE 

ZIJN. 

Nadat wis in het Eerste Deel dezer Verhan= 

deling ;.de Goddelijke wetten , door Mozes aan 

_het Israëlitische volk gegeven, zelve in betrek 
king tot.hare bijzondere bedoeling en verschil 
lenden aart, van nabij hebben gadegeslagen, en 

| vervolgens 3 in het; tweede gedeelte, de uitspraak 

‚ van Jezus en zijne Apostelen , aangaande het 
| gezag dier wetten, in het Christendom vernomen, 
en op het zedelijk gebruik door hen, van de- 

zelve gemaakt, gelet hebben, kumite “wij nu 

gevoegelijk het besluit opmaken , ter bepaling, 

van het gezag, ter beslissing van het geen zede 
lijk goed en kwaad regt en onregt is, in eene, 
maatschappij van Christenen, het welk, aan deze 
wetten toekomt, ‘ 

‚Dat zoodanig zedelijk gezag, in det Christen 
Ä he aan dezelve moet worden toegekend „is eene, 

vooronderstelling ‚ welke duidelijk in de vraag 
des Zeeuwschen Genootschaps ligt opgesloten’; 

dit wordt zoo uitdrukkelijk , gelijk wij zagen, 
Ee: doox 
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door den Zaligmaker en zijne áfwczanten beves- 
tigd en vloeit zoo natuurlijk voort uit den He- 

thelschen oörspróng , de bijzondere en algemeene 
zedelijke nedestinnes en strekking dezer wetge- 
ving, dat hier omtrent, mijns bedunkens ‚ geen 

de minste twijfel overig blijven kan. Maar van 
welken aart is nu dit zedelijk. gezag dezer wet- 
ten? „Hoe wverre:strekt:het zich uit? Dit is e= 
genlijk het raadsel , ’twelk ten slotte thans ‚be 
hoortste worden opgelost. «7 oo oe > 

Daar het wetboek van Mozes eigenlijk slechts 
éen Israëlitisch wetboek is , en als zoodanig de 

Christenen niet verbindt, gelijk , door de Apos- 

_tolische leer, tegen anders denkenden, met de 

overtuigendste redenen, in het HEEE daglicht 
is gesteld ‚ 200 schijnt het, in den eersten op- 

slag , vreemd, dat nogthans door Jezts en zijne 
Apostelen, van deze oude Joodsche wet , bij hun 

zedelijk ‘onderwijs zoo veel gebruik is gemaakt, 

en aam’ ‘het Christendom zulke liooge gevoelens 
van derzelver voortdurénd gezag ín de zedelijke 
wereld worden ingeboezemd, Dit gezag moet 

behoorlijk worden: bepaald en in zijnen aard 

ontvouwd „ zal men in geene ongerijmdheden 
vervallen „geene verkeerde toepassing van de 
Mozaische wetten ‚op onze Christelijke maat- 

schappijen maken , en geene aanleiding geven, 
| om 
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om de zoo schoon zamenhangende’ evangelische 
leer van vianen verdacht te houden; 
Dit gevoelde ongelwijfeld ‘het Zeeuwsche Gênoot< 
schap en keurde gevolgelijk de vraag» Welk ge 
zag behoort men toe’tè kennen aan de Goddes 

_dke welten , door Mozes «aan hèt. Pf srciölitische 

volk gegeven, ter beslissing wan het geen zeden 
lijk goed of kwaad, regt of onregt is; in eene 

maatschappij van Christenen, der: ni trie 

‚ overweging ten. bs hobgske waardig. kik ( pers hen ME | 

Bij Girok van eene behoorlijke ‘onderschei | 
ding, van het geen in deze wetten, voor eene. 

Christelijke maatschappij. ) BAKA is òf niet, > 
heeft men dikwijls, op eene ‘onredelijke wijze 

voor het’ gezag dezer wetten geïĳverd, Men! heeft _ 
beweerd’, dat zij als-van God herkomstig , de: 
beste waren, die gegeven ‘konden worden jen. 

gevolgelijk Mornb burgerlijke wetten; ofschoon, 
zij geene Christelijke Overheid verbondenyech= 

ter als de wijste en beste zoo: veel mogelijk; 
_moesten „worden nagevolgd „ en bij voorkeur, 

boven Heidensche wetten, ingevoerd. — 

Deze stelling. loopt heimelijk aan tegen. de 
uitdrukkelijke leer van Pauruus , welke wij in 
hét vorige deel dezer Verhandeling overwogen : 
dat geen Christen verpligt k is , de fradlitische 

be von 
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volkswet op te: volgen ‚en het tegenovergestel— 
de. te beweren , eene schadelijke dwaling zij. 

Welke ongerijmde gevolgen sleept. deze zelfde 
stelling na zich „ wanneer zij wordt toegepast op, 
zoodanige. wetten ‚als die de veelwijverij ende 

echtscheiding „ zoo-dikwijls de. man eenen tegen=. 

zin in zijne vrouw, gevoelt, veroorloven; rent= 

heffing bij landgenoten verbieden, den staat al— 

leenlijk op den akkerbouw. gronden ; de onver=. 

vreemdbaarheid-der akkers handhaven. Korte - 

om op wetten , die voor de Israëliten, in hunnen 

voormaligen toestand ; allergeschiktst. waren , 

doch bij andere volken, door wijzere en n betere, 
kunnen vervangen. worden. 

Ade Mozaïsche wetgeving, it zich sissie 

maar de omständigheden ‚ waarin het oude Israê= 

_litische volk verkeerde, naar de hemelstreek, 

onder welke hetzelve leefde ; de vruchtbaarheid: 
en ligging des lands „dat dit volk bewoonde; 
de magt ‘en ‘staatkundige betrekking der nabu= 
ren; de: bijzondere. leyenswijze „uit den heer= 

schenden akkerbouw voortvloeïjende. Van hier 
bet verbod, der rentheffing, dat voor. geen. han- 

deldrijvend volk geschikt zoude zijn. ‚De na 

buurschap der. Tijriers en Sijdoniers, welke lan= 

gen tijd, de grootste zoo niet eenige zeemagt 
wad j *__moes- 
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moesten heeten , maakte den zeevarenden handel, 

voor de Israêliten onnoodig. De ligging des Is- 
raëhtischen-lands was zoodanig , dat de inwoners 
door deze naburen, die koren en wijn.bij hen 
zochten, en door de Karavanen van kooplieden, 
die uit Asie en Afrika reisden , en hun andere 

voortbrengsels der natuur afnamen , hunne wa- 

ren gemakkelijk slijten konden, ofschoon zij 
zelve den handel niet dreven. De groote vrucht- 
baarheid van den Israelitischen grond, leverde” 

zulk eenen overvloed van veldgewassen. op, dat 
de opbrengst van verschillende tienden voor de 

Leviten, v oor de Offermaaltijden, en in lateren, 

tijd, ook voor den Koning, geen. ondragelijk b be- 
zwaar kon veroorzaken. Eindelijk was de He- 
melstreek zoo heet , dat de dronkenschap onder 
dezelve, de verschrikkelijkste gevolgen had, en, 

dus met zwaarder straffen , dan elders, moest 2 
worden beteugeld. “Wegens deze AL, lucht- 
streek kon U het verbod van op den Rustdag 
vuur aan te steken, aldaar zonder nadeel wor= 

den gedaan : ‘insgelijks het verbod van op dien: 
dag spijze te bereiden en te koken, dewijl men’ 
wegens de hitte des daags, eerst des avonds de 

koofdmaaltijd had; en dus des middags, voor 
den Rustdag, die met zonnen- ondergaug aan— 
ving ‚ het noodige bereiden kon voor een avond” 

î maaal P 
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maal, hetwelk: den Sabbath tot eenen verkike 

kelijken: feestdag maakte. Ook is het weder 1 ir 

Palestina , ten tijde wan den oogst zoo busten= 

dig, dat, hetgeen in onze noordelijke Tanden, 

| somtijds niet zonder groote schade, kanworden _ 
nagelaten , het oogsten op den gewijdden Rust. 

dag aldaar, zonder vrees voor schade, kon ver= 

boden worden. Dit alles werd, in â8 bijzon 

dere wetten van Mozes, waarop ik_ hier doel, 

in âcht genomen, Zoo vloeide de instelling x van. 
de onvervreemdbaarheid. der akkers voort uit 

de wijze, waarop. de Israelitische staat gegrond’ 4 

werd: uit de i inneming des voorlieen reeds ge= 
bouwden lands , door zulk een groot volk , uit de 

verdelging der oude bewoners en. uitde daardoor 

veroorzaakte mogelijkheid eener gelijke ver dee 

ling der akkers onder de overwinnaars, welke 
alle hardheid bij zoodanige instelling uit den weg, 
ruimden, Andere wetten waren ingerigt naar. 
een bijzonder g gevoel van eer en schande, bij de 
Israêliten heerschende, bij voorbeeld: die welke 
de bloedwraak betreffen. Andere werden nood 

zakelijk. gemaakt, wegens hunne meerdere of 

mindere gevoeligheid voor de eene of andere 

straf, zoo dat, bij voorbeeld , bij hen , slagen 
ten afschrik moesten dienen, alwaar „ bij een, 

_an- 
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ander-volk , minder tot sul zitten geneigd, ge= 

vangenis hiertoe voldoende-zou zijn. Zoo zijn. 
er ook die uit de bijzondere zeden des volks , de 

bij hen heerschende misdaden en derzelver drijf 

vederen en uit hunne landziékten haren > oor= 

sprong ontleenen, doch bij welk ik nu niet lan— 
ger stilsta 73 NG 

„Het gezegde dient overvloedig ‚om den: op= 
lettenden te overtuigen , dat men niet , zonder: 
de grootste ongerijmdheid,, vele Mliniacht wet 

ten zoude kunnen invobren ‚ in ‘andere , en 

wel vooral in onze hedendaagsche Christelijke 

maatschappijen, wier toestand zoo onbereken= 
baar veel verschilt van dien des ouden volks, 

aan liet welk Mozes zijne wetten gaf. Hieruit 
volgt tevens de noodzakelijkheid eener behoed 
zame en. juiste bepaling van het eigenlijk. gezag, 
dat volgens, de Apostolische leer, en den aard 
der zaken, ter beslissing van het geen zedelijk. 

goed en kwaad, regt en onregt is, in eene 

Chr istelijke maatschappij, aan deze wetten „moet, 

worden toegekend. , ‘ 

- Dat dit gezag zeer verschillend moet zijn; naar’ 
gelang der verschillen soorten „van wetten , die 

5 Mk | in 

(w) Mem vergelijke J.D, Micnaëmis. Mos. Recht, k Th, Bint, 
$6,-$8 en het boven verhandelde, ID. 11, Afd, II, en JIJ, Hoofdate 

Padd 
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in het eerste deel dezer Verhandeling zijnvaan= 

BD valt al aanstonds in het oog, | 

„Het zal dan noodig zijn ‚ voor eerst onzen aan= 
dadht te vestigen, op dien onderscheidenen aard 

van het zedelijk gezag dat aan ver schillende 

soorten der Mozaische wetten, in eene Christen 

maatschappij , moet worden toegeschreven en’ 

vervolgens dit gezag, in eenige bijzonderheden, 

nader te ch ni jnnheg ite | nd 

„EERSTE AF DEELING. 

Hi. et bedoelde gezag der Mozaische wetten in 

eene Christelijke Mr aatschappi ĳ,is zeer ver= 

schillend, naar den bijz zonderen aard 

te der verschillende wetten, 

Wi: hebben boven reeds benk ‚ hoe men de 

wetten van Mozes gevoegelijk schiften kan i in 
plaatselijke voorschriften , tijdelijke verorde- 
ningen, wetten naar de bijzondere behoeften der. 
Israêliten geschikt , en zedelijke bevelen, welke - 
voor alle tijden, volken en menschen, gelden, 

Uit deze oriderscheiding vloeit voort, dat som 

mige dezer“wetten; zooals zij daar: liggen, in 

eene maatschappij van Christenen, onmiddelijk 
kracht van. wet en het hoogste - gezag hebben; 
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andere wederom niet dan in sommige omstan- 
digheden, met wijze warsigished ordenen te 

- worden. nagevolgd , of. slechts, eenen zijdeling= 

schen ‚invloed op het zedebestuur en de regts» 
bepaling, in eenen Christelijken staat behooren 
uit te, oefenen ; andere daarentegen. voor, den= 
zelven van geen de: minste toepassing zijn. Het 

zal van aanbelang zijn deze denkbeelden hier 

waaunkennig, te ontwikkelen. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Aanwijzing van het gezag ‚ het welk aan: dé 
algemeen geldende zedelijke bevelen , welke: 
sommige wetten van Mozes: behelzen, in: 
seeene Christelijke maatschappij, moet 

DH worden ‘toegekend. 

E. is eene wet in de harten van alle-menschen 

ingeplant ‚door den: Vader der Geesten: wiens 

wil vólmaakt wijs ; heilig ven.goêd is, Zij schrijft 
allen „zonder onderscheid , heien pligten „voor; 

die uit hunne--betrekking op den oorsprong, van 

hun bestaan en van alles goeds ven. uit: de-vers 

bindtenis, waarin zij staan tot ‘hunne nâtuur> 

genoten ; overal gelijkelijk voortvloeijen,… Zi 

leert “tevens eenen ieder ‚ wat hij ‘aan zichzelven 
__ schuldig is uit-eerbied ‘voor zijnen Schepper en 

\ 
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ter bevordering van zijn eigen geluk. Zj isde 

toetsteen van regt en.deugd, van alles wat zede 

lijk goed en schoon „ welvoegelijk , liefelijk en 
edel is. Ofschoon deze wet zoo wel het deel is 
van den eenvoudigen, zoo hij slechts met redes 
lijke vermogens is begaafd, als van den verlich= 
sten wijsgeer, zoo wel van den braven als van 
den ordeugenden ; laat zij zich echter des te luis 

der in het binnenste hooren ‚ näar mate het ver= 

stand minder door dwalingen is bedwelmd, het 

hart minder door onreine driften en neigingen 
bezoeteld, Hare, regte- “kennis en: betrachting, 
staat in het naauwste ‘verband met de zuivere 

kennis «des Onzienlijken Opperwezens; wiens 
deugden ten vlekkeloozen voorbeelde’, en-wiens 
„wil en bestuur ter aanspbring<en- aanmoediging 
tengoede , ter afschrikking en nederhouding van 

het kwade dienen moeten. » Waardeze°züivere 
kennis der Godheid verloren gaat; daar nemer 

woeste begeerten de overhand; daar wordt de= 
ze natuurwet op het jammerlijkst verduisterd, 
ophet deerlijkst geschonden. Een diep verval 
wan zeden, berokkend aldaar , steeds toenemend 

onheil, verderf en ondergang, Zoodaánige on= 

kunde-en zedeloosheid had, volgens de „oudste 
oorkonden des Bijbels , reeds vroeg» bijna,een 
geheel menschen-geslacht zoo zeer verpest, dat 

| de 
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de Opperlieer der wereld , naar Zijne. ondoor= 
grondelijke wijsheid, eene algemeene verdelging 
over hen besloot. ‚Doch het behaagde Hem te- 

vens, volgens Zijne gadelooze ontferming » de 
kr wiehdaadiatte middelen te beramen , om rede- 

lijke denkbeelden , aangaande de Godheid en 
de regte wijze van Haar te vereeren door reine 
dengdbetrachting } onder het nakroost van den 

vromen NoAcH, die , als eene heldere ‘star, 3 
de duisternis, met zijn gezin was gespaard, te 
bewaren, te vermeerderen en te ver vn, 

Van hier, in vervolg van tijd, de roeping van 

ABRAHAM uit Mesopotamig naar Canaan ; en 
de buitengewone leiding en vorming, van dezen 

held des geloofs, der Base: en der deugd: 

hoedanige leiding ook aan IsAAc, JAcoB en 
Joser zoo verwonderlijk ten deele viel, en die 
zulk eenen beslissernden invloed had op de gods- 

| dienstige en zedelijke opvoeding van het gansche 

stamhuis van dezen gunsteling des eenigen wa= 
ten Gods, Het zelfde Goddelijke doel straalt 
door in de lotgevallen van Mozes, dien uitste- 
kenden leidsman en wetgever der Israeliten, 

_en in hunne wonderdadige verlossing door hem, 

uit de Egijptische slavernij. En het was met 
dezelfde bedoeling , ter handhaving der “zaak 
van echte Godsdienst en Ban zeden ‚ dat 

God; EÀ 
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God, met deze afstammelingen van ABRAHAM, 
eeuwiglijk zulk een bijzonder volksverdrag aan= 
ging bij de wetgeving op Sinai , als boven in 
het breede is ontvouwd (x). 

Door deze buitengewone inrigting werd een 
gansch volk bij uitstekendheid dienstbaar aan de 
verre uitziende oogmerken des Alwijzen , om 

met de kennis van Hem en Zijne dienst, die 

van de zuivere zedenwet, onder het mensche 

dom levendig te houden, aan te kweeken , hoe 

langs hoe meer opte helderen en uit te breiden. 

Uit dit oogpunt moeten wij de zedelijke voor- 
schriften en de wetten van Mozes , zoo. over= 
vloedig voor handen , beschouwen , om over 

derzelver bijzonderen aard en het gezag, dat 
hun , in eene Christelijke maatschappij , toe- 
komt, wel te oordeelen. Het zijn algemeen gel- 
dende voorschriften, die niet slechts op de na= 
tuurwet ten duidelijkste gegrond zijn ,‚ maar 
ook, met het baarblijkelijk doel ter handhaving 
van de regten van godsdienst en deugd op de 

wereld , door den Schepper _onzer natuur „ den 

Vader des ganschen menschdoms, in de grond 

wet des aan Hem gewijden volks zijn afgekon- 
digd, en onder zijnen invloed, door Mozes, in 
; | hek 

(6) LDL Afd Ien II, Hoofden 
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het Isráelitisch wetboek overal ingeweven. De 

ze zedelijke bevelen dus, die als loutere natuur- 

wetten; tot welker onderhouding alle menschen 

even zeer verpligt zijn, reeds uit haren eigenen 

aard , een onmiddelijk verbindend gezag ‚in eene 

maáatschappij van Christenen bezitten , ontlee= 
nen nog hooger aanzien van haren Goddelijken 

oorsprongen het verheven doel ‚waartoe zij van 
Godswege ; den Israchten gegeven zijn. Of lez 

_ vert deze Goddelijke oorsprong geenen waarborg 

op voor de onfeilbaarheid der zedelijke gronds 

beginsels „door-deze Mozaische wetten -ingeboe= 

zemd?, Wie kende de wet der natuur en, derzel+ 

ver drijfvederen zoo juist, als. Hij, die des men= 

schen geest. in zijn binnenste. vormde? En op 

welken Wetgever kan men zich veiliger verlaten 
dan op den Heiligen en Volmaakten, die, ook 
in het geven Zijner wetten, Zijne deugden niet 

verlochenen kan ? Menschelijke zedeleer moge’ 
dikwijls falen „ op bedriegelijke gronden ge= 
bouwd wordeu , op. verschillende en geheel tes 

genstrijdige wijze; door. verschillende wijsgee= 
ren en zedeleeraars worden ‘voorgesteld ; zij 

mogen soms-maar al te duidelijke kenmerken 

. dragen van de-kortzigtigheid van het verstand 
en derzelver verbastering van het hart zelfs der 

voortreffelijkste zedemeesters ; geene ‘dooling ; 

geen® 
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geene misvatting , geen twijfel, geen vlek van 
dien aard kan men, of laat mij liever zeggen; 
mag men voorosdrsilte in de Goddelijke zee 

‚_dewetten ; door Mozes beschreven , wanneer 

men eens van derzelver hemelschen oorsprong 
overtuigd is. En hadden deze wetten niet slechts 
de zedelijke beschaving der Israëliten , maar ook 
langs dezen weg, die van de overige volken der 
aarde ten doel ; welk een hoog gezag en verhe= 

ven aanzien behooren zij dan niet, in eene Chris= 

telijke maatschappij te hebben ? Ofschoon zij 
uit haren eigenen aard: reeds zoo veel eerbied 

waardig zijn, vereischen zij daar en boven een 
onbepaald vertrouwen, de diepste hoogachting 

en onderwerping , als algemeene grondslagen 

van zedelijkheid, op welke de stempel der God- 
delijke goedkeuring is gedrukt, en die, ook als 
Goddelijke bevelen, genoegzaam oade 

het Christendom raken. En dat zij ook als zoos 

danige, door Jezus en zijne Apostelen werden 
beschouwd ; blĳkt duidelijk uit ‘hunne boven= 
aangehaalde verklaringen omtrent het gezag de= 

zer wetten, en wit het gebruik , hetwelk zijer 
van maakten , als van Godspraken , wel in de 
eerste plaats tot de oude Israëliten gerigt, maar 

tevens ook regtstreeks het gansche menschdom 

betsteliende: | Hirn jen í 

Zulk 411 
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„Zulk een uitgebreid gezag , van dien Godde- 
_ dijken aard en oorsprong, van dien regtstreek— | 

schen invloed op de regts- en zedeleer , moet dat 
aan de wet der Fien Geboden, enraan-zoo vele 

andere wetten, die, gelijk wij te voren zagen, 

algemeen geldende zedelijke bevelen bevatten, 
ofschoon. zij den Israëliten. met een bijzonder 

oogmerk gegeven zijn , in eene Maatschappij 
van Christenen worden toegekend. E 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Onderzoek: naar den bijzonderen aard van 

het zedelijk gezag , hetwelk aande overige 

wetten van MozBs toekomt. 

Î be eenen geheel verschillenden Barat is ‘het ge= 
‚ zag dier Mozaische wetten, welke naar de bij- 

zondere behoeften des ouden fsraëlitistheh volks 
waren ingerigt, en uit hunne bijzondere betrek- 
kingen en de omstandigheden , waarin“zij op 

verschillende tijden, en’ plaatsen “verkeerden , 
voortvloeiden ; kortom; die. slechts ‘tijdelijke, 

“plaatselijke , nationale verordeningen bevatten. 

Voorbeelden der wetten: van-deze- soort zijn in 
het 1, Deel dezer Verhandeling reeds aange 

De 
Nl 

voerd, en ter. opheldering van derzelver aard 

is, dunkt mij, voldoende hetgeen ik aldaar en 
1. aan 
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vaan! hét hoofd. van,dit HIT. Deel heb opgemerkt. 
„Hetis-nu, slechts „de vraag: hoedanigen invloed 
dezelve „behooren uit te oefenen, onder, Chris- 

tenen op hunne zedeleer en mering ? 

Er zijn ónder deze soort ‘eenige, welke zoo 

duidelijk slechts ° ‘vóór eenen bepaalden tijd gel- 
den, of ì in het Vootsehd land of in de Arabiséhie | 

woestijn eeniglijk te buis bekooren, dat het on- 

gerijmd zoude zijn , een oogenblik te twijfe- 
len , of zij elders. niet geheel onbruikbaar zouden 

“zijn. Ook zijner, die blijkbaar zoo geheel onaf- 

scheidelijk met de oude geschiedenis der Israë- 

iten zamenhangen, dat niemand ligt in verzoe- 
king zal geraken, om dezelve ooit eenigzins op _ 
„eene andere, maatschappij toe te passen. Dán er 

zijn. andere „die somtijds met vrucht zouden 

kunnen worden overgenomen of nagevolgd, en 

ten voorbeeld of ter leering dienen. Bepalen | 
Ä 

wij bĳ deze. onze aandacht, 

Deze: wetten: zijn. van del died, dat. zij niet / 
Z00 geheel eeniglijk voorden,toestand der Israë- 

_Jiten, in vorige tijden, voegen, of er kunnen — 

‘gok bij andere volken en!in-andere tijden, soort 

gelijke omstandigheden plaats vinden, op welke 
dezelfde grondregels van. regt of vadelijkheid | 

moeten worden toegepast, 4 | é N ï E d \ 
Ka E 

Ed Ee 

ek” 
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‚Het is wel-zoo, dat deze Israëlitische: volks- 

wetten voor geene Christen maatschappij ver- 
bindend zijn. Dit zijn zij evenmin, als de wet- 

ten van Solon, van Lijeurgus of de Romeinsche, 
voor andere volken en staten, dan voor welke 
zij eigenlijk gegeven zijn, verpligtend kunnen 
gerekend worden, En deze aanmerking geldt, 

niet slechts voor deze soort van wetten, welke 

wij thans beschouwen, maar voor het gansche 
wetboek van Mozes. Want, ofschoon wij in 

hetzelve meer algemeen geldende zedelijke voor- 
„schriften, van andere, meer nationale,” dtuiden 

lijkheidshalve „ter opheldering: van derzelver 

verschillend: aanzien en gebruik-in het Christen= 
tendom onderscheiden, zoo ‘behooren: tocly „ ei= 
genlijk gesproken , de eerste zoo wel alsde 
laatste tot de Israëlitische volkswet,: Ditis: door 
velen in het helderste daglicht gesteld „en: valt 

bij eene ‘aandachtige, beschouwing, van dit wete 
boek zelf en.der geheele geschiedenis dezer wet+ 
geving , aanstonds-in het.oog. De gansche wet- 

geving. op Sinaï geschiedde toch, bij. wijze. van 

ej 
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dat volk alleen ; % welk Hij uit Egijpténland : 
uit het diensthuis had uitgeleid. Ook in de bij 

_ zondere wetten wordt dit volk eeniglijk aange= 
sproken. Insgelijks in de redevoeringen door 

Mozes ter inscherping en handhaving der God 
delijke inzettingen gehouden (g). En het gan= 

sche wetboek is ten duidelijkste naar de om- 

standigheden van dit volk geheel en al geschikt, 
gelijk ook door anderen en ae en overtui 
gend is aangetoond, 

De his van Mozes was dan slechts wet voor 

dit volk, niet voor andere volken , niet voor het 

Christendom onder verschillende volken ver= 

spreid. Van hier dat Paurus ook met. ronde 

woorden beweerde , dat de Ghufistereh tot de 

onderhouding dier wet niet verpligt waren. Hij 
maakt wijsselijk geene uitzondering van sommige. 
gedeelten , wanneer hij van dit ontslag der Chris- 
telijke gemeenten van deze wet spreekt. Mozes 

wetgevend gezag kon noch mogt bij Christenen 
gelden ‚ maar eeniglijk dat van Jezus Camrsrus. 

Ofschoon dit nu Ò volgens de uitdrukkelijke 
leer van den Apostel PAvrus, op den aard der 
zake gegrond, alzoo zij, volgt echter hier uit 

geenszins „ dat van de Mozaische wetten, zelfs 
van 

(é) Volgens het Boek Deuts, 
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van die „ welke geene louter zedelijke bevelen 
behelzen , in eene Christelijke maatschappij 

geen het “minste gebrúik zoude kunnen of mo- 
gen gemaakt worden ter opheldering der regts- 
en zedeleer ; dat zij althans geen gezag: hoe- 
genaamd;ten dien einde zouden hebben. Ook « 

Purus leidt deze gevolgtrekking uit zijne zoo 
even gemelde stelling niet af. In tegendeel, hij 
schrijft aan deze wetten eenen zedelijken zin en 

bedoeling toe, welke dezelve van eene uitste- 

‚kende nuttigheid kan doen zijn voor de zedelij— 
ke onderwijzing en vorming der Christenen; en 
maaktter zulk een gebruik van, dat hij, door 
zijn eigen voorbeeld, derzelver Goddelijk gezag 

ten dezen opzigte staaft, Mij volgt hierin het 

voetspoor van zijnen Meester, die zijne leerlun- 
gen tot den geest dezer Goddelijke wetten leerde 
doordringen, en reeds, door zijn onderwijs ge- 

„toond ne hen voortreffelijk dezelve , ter op- 

heldering van regt en deugd, konden dienstbaar 
gemaakt worden, en van welk eenen aard dat 

gezag ware, ’twelk dezelve ten dien einde al- 

toos zouden behouden. In het tweede deel mij 

ner Verhandeling meen ik dit een. en ander 

door overvloedige proeven: te hebben gestaafd. — 

Hier wil ik nog slechts opmerken dat, vol= 

gens 
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gens deze leerwijze van Jezus en zijne Apostelen , 
zoodanig zedelijk gebruik kon’ worden gemaakt 
ook van die soort van Mozaische wetten , over 

welke ik thans spreek ;- zelfs van zulke welke 
daartoe: soms het minst. dienstbaar schijnen : bij 
voorbeeld , van de spijs- en-reinigingswetten , en 
die welke de zinnelijke plegtigheden der Gods- 
vereering betreffen. Het strijdt niet met de af- 
schaffing van het Israëlitische wetboek, dat aan — 
betzelve, nu-nog zulk een ‚gezag wordt toege 

schreven. Dat afgeschafte wetten, al hoe wel zij 
niet verbinden ; echter: van uitst ekenden. dienst 
kunnen zijn voor de beoefening van het regt, en, 

wegens de beproefde wijsheid en ervaring waar- 
op zij ‘gegrond zijn , somwijlen groot gezag en 

“aanzien verdienen, bij het onderzoek „naar regt 

en pligt; hiervan strekken de Romeirische wet- 

ten „door onze regtsgeleerden zoo vlijtig beoe- 

fend, in onze hedendaagsche maatschappijen, tén 

levendigen voorbeelde. En zou'men niet soort- 
gelijke achtbaarheid, ja ‘eene’ veel hoogere, in 

eene maatschappij van Christenén, moeten toe- 

kennen aan de Goddelijke wetten, door Mozes 

eertijds den Israëliten gegeven? (z) Ook in 
zoo verre zij geene algemeene voorschriften der 

| Ze 
(z) Memorabilis Mozaicarum et Romanorum legum col» 

latio ex Bibliotheca P, Frruaêr J. C., inserta est Priori Volumiui 

…_ Tractatuum Bibl, S, Criticorum êacr. Tomo VI 



zedewet ‘bevatten 5: “mdar- verordeningen’ uitde 
Godsregering voortvloeijende en maarshunne hijs * 

„zondere behoeften ver. toestandssberekend 2 Er 
valt toch geen twijfel aan!, „of -zijs-waren „de, 
beste, die in zulke,omstandigheden: als. waarin; 
de. Israëliten. verkeerden; zouden kunneni gege s 
ven worden. „Daárvoor staat ons, hunnen: Godt, 

delijken. oorsprông.en, de! verhevene Wijslieid.: van, 

Mozes borg. Maar dit i is ook, : „door de: jschran-, 

derste. en geleerdste- navorschingen suit den, ine, 

houd dezerwetten. zelven; heden. teu, dage „in, 
het helderste dagticht:gesteld. -De--wettén ‘van: 
deze: soort kunnen dus ook , mèt, onberekenbaar, 

_… veelvrucht „geraadpleegd. hecale ae eene Chris= 
telijke -maatschappij;ter: opsporing ‘der zuivere: 
beginselen ; van regtven zedelijkheid , welke daar 
im ‘verholen, liggen; al moeten, zij ook „wegens 

hemelsbreed. verschil van: omstandigheden en bes, _ 
hoeften, thans door,„geheel andere, vervangen. 

worden. Doch zij, mogen niet, dien regtstreckr 
schen invloed. uitoefenen op de, beslissing, van, 

het geen. zedelijk goed, en kwaad, „regt en on— 

regt is; welken men ‚aan de.loutere, natuurwets | 

‘ten toekennen;moet.… Haar gezag „is ‚van eenen, 
geheel „anderen aard. … Zij,laten zich slechts dan, 
behoorlijk toepassen, wanneer, men, door zorg= 

wuldig. te-letten „op „het. verschil, m,tijden, om, 
stan= 

zeik: 
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standigheden ‚Godsdienst, Staats-inrigting ‚ ze= 

den en gewoonten , zich in. staat gesteld hecft, 
om het bruikbare en voorbeeldige in die Israë- 
litische wetten , wel te onderscheiden. van het 

geen niet ten voorbeelde dienen kan en geheel 
onbruikbaar is, in den tegenwoordigen tóestand 

der Christenen. … Het is. hier boven al meer de 

geest of bedoeling dan de letter der wet, die het 
gewenschte licht verspreiden moct en eene be- 

slissende stem heeft , wanneer het op het onder= 

zoek van regt en zedelijkheid aankomt. Wil men 
heerlijke proeven van wetgevende wijsheid, die 
in mogijelijke gevallen den weg aanwijzen voor 
Christen wetgevers en zedeleeraars, ter juiste 
beoordeeling van het geoorloofde” en ongeoor= 

loofde, men zal ze hier overvloedig vinden.— 

Daar deze wetten de zorg voor de goede zeden 
des volks met de in aclitneming van het belang 
vän den Staat, op de schoonste wijze vereeni= 

gen, en Mozes 'dóor alle zijne inrigtingen ge= 

toond heeft, volksdeugd en volksgeluk op men- 
schendeugd en menschéngeluk te willen gron= 
den , en gezuiverde Godsdienstige denkbeelden 

en gevoelens ter bevordering van dat einde zocht 
dienstbaar te maken, wordt men ‚door zijn gan= 
sche wetboek heen, gedurig op het treffondst 
Nerrast, door heldere stralen van de veinste zes 

dez 
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deleer en het zuiverste regt. Door deze wordt, 
men somtijds daar , alwaar men zulks het minst 
verwacht, opmerkzaam gemaakt ‘op kleine bij- 
zonderheden, welke van het grootste aanbelang 
voor de zedekunde zijn, doch maar al te dik= 
wijls worden over het hoofd gezien. De oudheid 

en vreemdheid dezer Israëlitische volkswetten 

geeft hier aanleiding tot vele ongewone inzigten , 
en haar Goddelijke oorsprong zet aan de ze- 
delijke leeringen, die in haar liggen opgesloten, 

dezelfde achtbaarheid bij, welke de meer open- 
lijke uitspraken der zedewet daarvan ontlec- 

nen. Houdt men nu hierbij tevens weder in het 
oog’, dat de Goddelijke wetgeving van Mozes 
ten verheven doel had: de oprigting van eenen 

‚staat aan de dienst des eenigen waren Gods ge- 

wijd, ter wering der onder het menschdom alom 

heerschende afgoderij en zeddloosheid en ter 
verspreiding der echte Godsverecring en deugd 
betrachting „ ook onder andere volken ; zoò 
hebben deze Staatswetten van Israël , welke met 
dat doel in het schoonste verband staan, ook 

deswegens eene geheel bijzondere strekking tot 

opluistering der ware grondbeginselen van regt 
en zedelijkheid. De wijsgeerige beoefening dE 

zer oude volkswetten, moet gevolgelijk tot dat 

einde een licht verspreiden, hetwelk geen an. 

“ der 
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der wetboek der oudheid immer verschaffen kan. 

_ Deze Israëlitische wetten zijn zoo zeer doorweven 
met zedelijke leeringen, vermaningen en drang= | 

redenen , dat men , bijde naauwkeurige beschou 

wing van derzelver” verzameling, in twijfel ge- 
raakt; of die niet meer ‘den naam van Godsdienst 

"en Zedeleer; dan ‘dien van Wet verdienen : een 

twijfel, die niet weinig wordt gesterkt door de 
Hebreeuwsche benaming ( maan), maar vooral 

door de wijze ‚ waarop’ de gewijde Schrijvers „ 
bij voorbeeld de Dichter vanden XIX. en den 
CXIX. Psalm , de vermelding ‘der Goddelijke 

inzettingen ven regten met die van Gods ‘onder= 

wijzing en leiding op’den weg der godsvrucht en 
der deugd , gwoon zijn onafscheidelijk’ zamen 

te hechten. Dit Goddelijk verband ‘tusschen de 

vereering: van Israëls Bescherm-God , ’s werelds 

Schepper en Heer , het doen van Zijnen wil ‚goede 

zeden en burgerpligt gelegd „ wijzigt het gezag 
dezer wetten voor eene maatschappij van Chris- 

tenen in’ dier voege , dat zij hier moeten ge: 

eerbiedigd wörden áls onfeilbare gidsen, ter aan= 

wijzing van. velerlei hs Jee rai uit soortge= 

lijke grondbeginselen, ‘schoon op verschillende 
wijze te beoefenen , en als heldere leid -starrenì 

ter bevordering van menschelijkheid en gods 

vrucht; naar JÊzus zin en bedoeling. Uit dit 

00g=- 



(71) 
oogpunt werden zij ook door den Heer zelven 
en Zijne afgezanten beschouwd , gelijk blijkt 
uit het reeds aangewezen gebrüik ,’ “doof dies 
van dezelve Bd ai | 5 

trad 

TW BEDE. Ar DEELING. 

Manis dein der 5 eanderheden; tot: bi 

zich het bedoelde zedelijke gezag” oder: Mozoiës 

sche Wetten , in eene heren dje y van 

been Christenen uitstrekt. 

E 1. de vorige Afdeeling, Bef ik eene algemeene 

en bepaling van dit gezag. 

beschouwing. van den verschillenden aard, van 
het zedelijke gezag „hetwelk de beide hoofd 

soorten ‚ waarin men de Goddelijke wetten van 
Mozes onderscheiden kan , in eene Christelijke 

maatschappij behooren te bezitten. Op dezen 

grondslag zal ik nu gevoegelijk een meer bij- 

zonder onderzoek naar de eigenlijke onderwer 

pen, tot welke zich dit gezag uitstrekt, kunnen 

_in het werk stellen. Dit onderzoek schijnt mij | 

van. zelf te zullen leiden tot nadere opheldering 

love 

Uit het te voren gezegde , meen ik deze ge 
volgen te mogen afleiden. Voor eerst: dat aan 

‚de Mozaische wetten het, gezag toekomt ter be- 

pa 
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paling van zuivere algemeene grondbeginselen 
van regt en deugd, waarop eene maatschappij 
van Christenen moet gevestigd worden. Zer 
tweede ; dat het Mozaïsche wetboek vele bijzon” 
dere wetten bevat en leeringen , die , naar den 

aard der verschillende omstandigheden, in eene 

Christen maatschappij , behoorlijk gewijzigd ten 
onfaalbaren rigtsnoer dienen, ter bepaling van 
bijzondere Fregten en pligten. 

EERSTE, HOOFDSTUK. 

Aan de Mozaische Wetten komt het gezag toe 

ter bepaling van zuivere algemeene grondbe- 

ginselen van regt en deugd, waarop eene 

maatschappij van Christenen moet ge- 

vestigd worden. 

Door Jezus onderwijs en dat Zijner Apostelen 

voorgelicht, leeren wij de wet van Mozes uit 

een allerbelangrijkst oogpunt beschouwen , in 

zoo verre zij eenige algemeene grondslagen van 

regt en deugd aan de hand geeft, waarop eene 

Christelijke maatschappij behoort gevestigd te 

worden, en die vruchtbaar zijn in de heerlijkste 

gevolgen. 

In de eerste plaats moet hiertoe gebragt wor= 

den, het beginsel van liefde jegens God en men 

schen, 
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schen. Dit grondbeginsel, ’t welk door ’s Hein 
lands aanwijzing de aandacht wijd en zijd naar 

zich getrokken heeft, en nu zoo duidelijk in 

Mozes wet is opgespoord, moest volgens het 
Christelijk onderwijs, niet slechts aangemerkt 
worden als de voornatne grondslag, waärop die 
wet en de daaruit afgeleide Godsdienst'en zede- 

leer. der oude Israëlitische Profeten: was geves- 
tigd, maar ook als de krachtigste drijfveer voor 

het gansche menschidlom ‚ tot zoodanige deugd- 
betrachting waarmede het echte levensgenot, of 
bestendig heil , voor dit en het volgende leven, 
in onafscheidelijk verband staat. Deze hoofd 

wet, welke tot den geest des Mozaïschen wet- 
boeks behoort, wordt dan ook door de-Apos- 

telen ten duidelijkste op de gansche Chris- 

_tenheid en de bijzondere gemeenten toegepast. 
Gods- en menschenliefde, zie daar de veel ver- 

mogênde beweegreden , welke ‘zij in werking 
zoeken te brengen , om al wat goed en loffelijk 

is te bevorderen. Ziedaar een bron van allerlei 
Christelijke deugd , die dan ook in eene maat= . 

schappij vân Christenen mildelijk, behoort te 

vloeijen, Zie daar eene wet van Mozes, uit 
haren eigenen “aard van kracht voor zulk ‘eere 

maatschappij , en” daarenboven nog ‘door het 

‚Goddelijk gezag van Jezus en Zijne “gezanten 

| | uit 
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uitdrukkelijk bekrachtigd. Zij: behoort onder 
die wetten, in welke het doel om der Israëli 

ten volksdeugd en geluk op, menschen deugd en 
geluk te gronden, duidelijk doorstraalt. Zij 
heeft de in het oog loopende strekking, om het 
gansche geslacht der menschen als. één Godsge- 

slacht , aan den Hemelschen Vader, die tot heil 

der wereld, zich Israel tot een eigen volk ver- 
koos, en, onder elkanderen, als zijne kinderen, 
leden van een en hetzelfde groote gezin, met 

banden der teederste verknochtheid en welwil 

lendheid, ‚te, verbinden. , ‚Daar, zij, geen schijn= 
maar wezenlijk. en. bestendig, geluk alom wil be- 
vorderd. hebben, en dit geluk van goede zeden 

ten, eenemaal afhankelijk rekent „daar zij het 

onregt als liefdeloosheid wraakt en regtvaardig= 
heid. voorschrijft, daar, zij vriend en vijand ome 

vat, zonder de. bijzondere regten-en het „ware 

belang. van een-eenig mensch. te, kwetsen, en 

hare beoefening in het naauwste verband staat 
met de, hoogste: zielenvrede „ het. zuiverste ver- 

genoegen „ kortom, daar zij hoogst redelijk, zer 
delijk en algemeen nuttig 183’ past zij voor.alle 
maatschappijen, en, voegt. zij-bij uitnemendheid 
voor eene Christelijke, „Deze toch. moet, aange= 

merkt. worden als eene vereeniging, van mens 
schen, welke, naar de. bevelen des. Verlossers» 

| Pe 
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op Zijnen last, door Zijne leerlingen; dat gane 

‚sche- wereld ter onderhouding aanbevolen, hare 

maatschappelijke regten en pligten zoekt te be- 
palen „en met die der bijzondere personen over 
een. te brengen 3: doch tevens ook,die van an- 
dere maatschappijen en-derzelver leden hierbij 
niet uit het oog: wil verliezen, „En, hoe zou. zij 

_dit oogmerk beter, kunnen bereiken, dan. door 

dien grondregel. der Mozaische wet : Hebt God 
lief met geheel uw hart, met geheel uwe ziel 

en met al. uw verstand. sen uwe naasten als u 

zelven, den haren te. maken „. met wijsheid op 
alle hare inrigtingen, wetten en zedelijke, voor= 

schriften toe te passen, Dien grondregel vole 
gende, ‚ zal zij de dankbare vereering des Op- 

perwezens , op de zuivere kennis van Hem , Zijne 

deugden en weldaden zoeken te grônden, en al- 

zoo volvaardigheid tot het doen van Zijnen wil, 
uit eene aan Zijne liefde beantwoordende we- 
derliefde , trachten «te, bevorderen, » Welk-eene 

krachtige drijfveer tot zulk eene behandeling der 
medemenschen en zoodanige deugdbetrachting:, 

als den Hemelschen Vader den Volmaakten wel- 

„gevallig is, wordt: hier door tevens in beweging 
„gebragt. Zoo moet de: ‚menschenliefde: uit de 

liefde jegens-God voortvloeijenso En-deze men= 

sschenliefde, welker toetsteen eene verstandige 
je 7 4 

FS p | x ï Á En 4 f jn N Cia 

/ é : 



( 176 ) 

eigenliefde is, hoe is zij de vruchtbare moeder 
van eene gereede, blijmoedige volvoering dier 
verschillende pligten, welke men, in zoo veler= 

lei uiteen loopende betrekkingen des maatschap= 

“pelijken levens, jegens malkanderen heeft in 
acht te nemen? Zoo volgt dan, uit den aard der 

zake, dat men aan de Mozaische wet het gezag 
‚moet toekennen , om dit achtbaar grondbegin= 

„sel te doen eerbiedigen in elke Christen maat- 

schappiĳj. En ook door Jezus en Zijner Apos- 
telen getuigenis wordt dit haar gezag boven 

alle bedenking gesteld en van Gods ne Ee 
handhaafd. | 

Ik ga over,tot eene tweede ‘hoofdwet van 
Mozes, die geen minder belangrijk beginsel van 

regtvaardigheid en goede zeden voorstelt. Zij 
is deze: 

Men moet zich de heiligheid of zedelijke vol- 
maaktheid des Opperwezens ter navolging voor= 

stellen. De Goddelijke vermaning: Zit heilig , 
want Ik de Heer uw God ben heilig (aa), tot 
‚de Israëlitische gemeente „ eertijds geschied. en 
door den Apostel Perrus voor Christenen over 

genomen, zal toch, volgens het verband waarin 

dezelve voorkomt, en in Mozes wetboek ; ez in 
9e den 

(aa) Levit. XIX, à, 2 
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den hrief van Perrus, in geenen, anderen’ zin, 
kunnen worden opgevat. Zij wordt ten grond- 
slag gelegd van vele zedelijke voorschriften, Zoo 
wel door,Moztis als door Perrus, en door den 
laatsten ilk ‚ ip dien zin, toegepast met deze 
woorden: Gelijk Hij die u geroepen heeft hei 

lig is, zoo wordt ook SĲ- zelve heilig inal uwen 

wandel. Gods ‚deugden een voorbeeld voor 

menschen: dit is dan de algemeene stelregel in 

deze vermaning begrepen, ofschoon dezelve in 
het wetboek van Mozes nog in bijzonder ver» 
band wordt gebragt met aitellinsed en. voor- 
schriften, die eigendommelijk bij het oude Is= 
ra che volk te huis behooren, alhoewel zij 
tevens eene zedelijke bedoeling hebben (bb). — 
Ook deze stelregel is van het uiterste gewigt 

in eene Christen maatschappij , ter bereiking 
van haar doel: de vestiging van het algemeen. 
en bijzonder welzijn op waarlijk goede. zeden 

Niet alles toch wat den naam van goede zeden 
draagt, verdient denzelven. Hoe verre loopen 
niet dikwijls de gedachten der wijsgeeren over” 
het geen de KEE Orson vordert , toestaat of 

AE 

Er hân ies 

(85) Bj v. Levit. XIX, 5—8, 9, 10, 19, 2022, 2325, 
2628, So—I1. Verg. H. XT. alwaar deze vermaning in betrek 

king tot de wetten, omtfent de onreine dieren voorkomt v. 44,45.» 

Verg, Penroxcuans daam, op de Bijbeloverz. van Nais te 

dezer pl, ea bij het XIX, He 

hg 
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verbiedt, uiteen! Hoe nioeijelijk wordt de be= 
trachting van vele pligten , wanneer men geen 

volmaakt voorbeeld kent, naar het welk men 

zich vormen kan, of hetzelve uit het oog ver- 
liest. Hoe veel gemakkelijker valt het den 
waren aard der liefde, zoo als zij met allerlei 
deugd in onafscheidelijke betrekking staat, te 

beschrijven , dan te doen gevoelen. Hier is een | 
Goddelijk voorbeeld noodig. En dit ideaal van 
zedelijke grootheid en volmaaktheid, wordt in 

het wetboek van Mozes niet vergeten en daár uit 

in de Christelijke leer overgenomen. JEmovA, 

der Israëliten Bescherm-God, ’s werelds Schep- 

per en Opperheer wordt, ten dien einde in den 
luister Zijner deugden, door Mozes bekend ge- 

maakt, op dat Hij niet alleen gekend en geëer= 
biedigd, maar ook in zoo verre dit den mensch, 

die oorspronkelijk naar Gods keeld gevormd 
werd, mogelijk is, zoude nagevolgd worden. | 

De Godspraak Gij zult heilig zjn, want 
Ik de Heer uw God ben heilig, maakt ons op= 

_merkzaam, op‚die verhevene bedoeling der ge- 

schiedenis, door dien grooten Profeet, dien Wet= 

gever en grondlegger van den Israelitischen 
Staat geboekt. Uit dit oogpunt moeten wij dan 
ook-het verhaal der schepping van den mensch _ 
ziaar het Goddelijk beeld beschouwen. Ten he 

voi= 
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volge van dien aanleg, behoorde dan ook de 
mensch in zijn gedrag het beeld van zijnen 
Schepper ten toon te spreiden. Ter bevorde- 
ring van dit doel moest bij uitnemendheid die- 
nen de heerlijke voorstelling der Godheid , zoo 
als die door Mozes duidelijk werd aangevoerd 
in’ de geschiedverhalen welke hij ten woud 
van zijn wetboek legde. Hoe worden Gods 
deugden in ’s werelds schepping en in zijne han- 
delwijze met het eerste menschen-paar, met de 

daarop volgende geslachten en met den Stam- 

vader des Israëlitischen volks, hier op het luis- 
_terrĳĳkst voor het oog des aandachtigen be- 

schouwers, als in de fijnste trekken zigtbaar ! 

Dit zelfde verdient. gezegd te worden van de 
verdere geschiedenis der verlossing van Israël 
uit Egiĳpte en der bijzondere leiding van dit 
volk onder Mozes bestuur, 

En de geschiedenis der wetgeving zelve met 
al wat daartoe behoort is zoo ingerigt, dat men 
gedurig wordt opgeleid tot erkentenis der ze- 
delijke volmaaktheden des hemelschen Wetge- 

vers, welke in zijne wetten en bewind door 
“stralen en ten krachtigsten aangedreven ter be - 
oefening dier reine deugden, welke in dit God= _ 
delijk voorbeeld zoo helder schitteren (cc). 

dn Welk 
(ze) Zie bij v. Exod, XIX, 4; XXXIV, 5,7; Levit, hs 

bd 
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Welk € een n belang: jk grondbeginsel í is dan dit, 
hetwelk i in deze wet als een grondzuil van regt 

en goede zeden wordt vasteesteld : dat men zich 

aar zulk een deugden bed vormen moet : heilig 

moet zin gelijk God heilig is. 

Hoe vruchtbaar wordt dit grondbeginsel der 

Mozaische wet ter bevordering van de reinste 

deugd- betrachting , im eene maatschappij van 

Christenen , wanneer men de verdere openba- 

ring MELA Gods deugden zoo als die uit de 

schriften fes Oaden- en op het volkomendst uit 
die des Nieuwen Verbonds, kenbaar worden, 

aan Mozes leer aänknoopt en deze met die over- 
cenbrengt en daaruit opheldert. Door eene be= 
hoorlijke beschouwing toch van. dit Goddelijk 

voorbeeld, wordt al wat mensch heét, en geen 

ongevoelig hart in den boezem omdraagt ‚ ten 

krachtige &angespoord tot al het geen niet 
“jn schijn’. maar in ‘waarheid Hb dateh goed, 

edel is, Dit doorzag Perrus „toen hij de God= 
delijke. vermaning, door Mozes gegeven ter op= 

wekking der Israëliten tot navolging van Gods 
| hei- 

84, 453 XVIII. 56, 21, 2426, Jo; XIX, 3257; XXV, 
27; XYYI 44 , 45; Deut. I, Si55; IV, 5g, 2ör, 

ZaAo ; VE, zoem2b; VIT, Jro; VII, 2, 5, 6, ai—285 
IX, Ab; XK, 22mazs XV, bb, 9. 10,415, 28; XVIII, 125 

NXIV, 4.15, 28.39, 225 XKIK , zij EXKI, idd; 
KSKI, zeen, Gj 2Oe 

TE r% 
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heiligheid i in hun, zedelijk gedrag ‚ den Christe- 

nen ‚voorhield en. aldus op hen toepaste: le 
gehoorzame. kinderen, wordt niet gel ĳkvormig 

der begeerl kheden die te voren út uwe omen 

tenheid waren : maar gelijk Hz bk die u geroepen 

heeft, heilig is, zoo ‘wordt ook gi zelve heilig 
in al wien wandel, darom dater geschreven 

is- "zijt heilig; wralt IK ber’ heilig (dd). Van hiet 
dat'ook PAuuus en JonANNEs zoo zeer aan 

drongen op’ die' zelfde navolging der ‘heerlijke 

deugden des hemelschen Vaders, inzonderheid 

van zijne liefde (ee). Van hiet dat Jezus zelf 
zijne zedeleer op dit grondbeginsel door Mozes 

reeds gelegd bouwde, en zich if zijne’ ‘bergreds 

aldus ten liet: Wees dan gijlieden volmaakt 
gelijk’ uw Vi adèr, die in dehomelen is, ‘gole 

maakt is, En waartoe door de Christelijke 

leerde, navolging „des Zaligmakers „zelven, als 

het beeld. des onzienlijken, Gods; aanbevolen, zoo 

het niet.zij, om, het uitstekendst. aatheeld van 
menschelijke deugd te. verschaffen „waar - door 
het voorbeeld des hemelschen. Vaders zelven in 
al deszelfs, heerlijkheid, helderder dan ooit, als 

voor het 00g der menschen wordt ten toón: ge- 
| Ks vas 

(dd) 1 Br. 1 Hv, ib ; verg... IE, 9e Ei 

(ee) Eph. vsa ati verg. IV, 25, 24; Col. II , Errn des 

Jo 1, 57; IV, zeer. 
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spreid ; ; en om alzoo dat zelfde grondbeginsel 
bijde wetgeving op Sinai reeds vastgesteld: dat 
sen heilig moet zijn gelijk God heilig is; de 
uitgebreidste en schoonste werking onder het 

menschdom te doen Erlangen, 
€ 

Behoef ik meer «te zeggen om de onontbeer= 
lijkheid van dit.grondbeginsel. voor eene Chris- 

telijke maatschappij te doen gevoelen ? om des- 
zelfs belangrijken invloed op allerlei maatschap=- 

pelijke en. bijzondere deugd aan te wijzen? om 
het Goddelijk gezag, *t welk aan de. Mozaische 
wetten ter bepaling van dit zwvere beginsel van 
de reinste zeden, ook door Christenen in hun- 

ne maatschappelijke vereenigingen, moet wor= 

den toegekend, op te helderen en te staven ? 

Ik acht het noodig eindelijk nog stil te staan 
bij een derde grondbeginsel’ van het uiterste aan= 
belang voor de ‘Christelijke zedekunde; ’t welk 

ons door de Tsraclitische grondwet wordt inge= 

scherpt. Het is dit: dat men zijne begeerte tot 
niets dat on geoorloofd i Ls pag witstrekken. 

In het Eerste Deel dezer Wdehendeliin. heb 

ik reeds opgemerkt, hoe de wet van niet te be- 
geeren hetgeen. eenen ander toekomt ; of „geen 

voedsel te geven aan eenige opkomende begeerte 
naar 
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naar eens anders eigendom, maar zulk eene bo- 
geerte door godsvrucht en redegebruik te ver= 

foeijen en te vermijden, op diepe menschen- 
kennis gegrondsis, het kwaad im de beginselen 

zoekt voor te komen of te keer te gaan. Deze 

wet moge zich tot weinige hoofd - bijzonderhe- 
„den, welke de eerbiediging van eens anders regt 
Van eigendom betreffen , opzettelijk bepalen, en 

‘daarbij, gelijk bij de keuze der overige gebo — 
den, die hier als grondwetten van Staat voor= 

komen ‚de bijzondere aard en toestand der Is- 
raêliten door den Goddelijken wetgever, wijs-. 
selijk zijn in acht genomen; wij worden echter 
door dezelfde wet, tevens van ter zijde epmerk- 

“zaam gemaakt op de hoofdbronnen der ondeugd: 
‚kwade begeerlijkheid, Hooze, neigingen, drif- 

ten, lusten, 

Wij vinden “hier eenen honne eben 

ie ke gronidregel van de uitgebreidste nut- 
-tigheid , slechts’ op “bijzondere gevallen toege- 
“past. Deze grondregel nmsetvelken ‘aandâchti- 

“gen besehouwerdezer wet) die tevens zijn eigen 
hart gadeslaat, ‘helder dunkt” miij, inde oogen 
blinken. Onze eigene natuur koch teert ons, 

dat onze begeerten vam welken aard die ook 

‚zijn ‚wanneer ‘zij worden„gevoed „ allengskens 
‘zulk e eene ther erlangen, dat ey gehen van 

p d 4 5 echie hd, X. ’ ik EK Á  Snd 
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Verlangen om ‘ons het begeerde genot te vers 
schaffen. Wij: gevoelen dus van welk aanbe- 

“lang de behoorlijke regeling en’ intooming onzer 
glgeuman zijn. Wij beseffen dat deze wet, of- 

schoon zij bijzonder de hartstogtelijke” begeerte 

naar het geen onzen medemensch toekomt ver- 
biedt, op den boven genoemden veel omvat- 

tenden grondregel rust: dat mén alle opkomen- 
de begeerte naar al wat ongeoorloofd is moet 

tegengaan , en het voeden vän zoodanige be- 

geerte reeds misdadig is. En het is dit grond- 
beginsel van alle ware deugd, dat ook door 
Jezus en zijne Apostelen , gelijk te voren isaan- 

‘getoond, ten grondslag van hunne zedeleer is 

gelegd. Det aan de Mozaische wet de eer toe- 

“komt-van döorde aanwijzing van deze bron der 
‘ondeugd, een helder licht te verspreiden „voor 
den-zinnclijken mensch „-die maar. alte dikwijls 

vergeet op de beginselen : zijner. „daden te let 
ten ven -zijn hart-gadeteslaan „ deed. Purus op- 
merken door deze zijne‘ betuiging :. dat Aij niet 
zoude geweten hebben, „dat: de begeerlijkheid 

zonde ware , indien de wet niet zeide; 87 zult 
niet begeeren (ff). 

Deze wet is van dien aard, dat cheek de 
“eenige En wiens gebied alleen zich tot 

rb EEn Gilis od krtals der 

(5) sed. XX. 17; Deut, V, 18; Rom, Vil,n 
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der menschen hart uitstrekt; zulk eene geven 
kan. Zij moge dan in geen ander burger „wet- 

boek dan dat der Israêliten , wier staatsregeling 

op „eene buitengewone: Godsregering gegrond 

was „ voegen; „groot is nogtans haar invlocd dien 

zij en zoo als zij daar-ligt, exa door het grond- 
beginsel waarop zij gebouwd is , onder Chris= 
tenen behoort uit te oefenên, op de zedeleer en 

alle. maatschappelijke inrigtingen ter bevorde= 

ring van goede zeden. Zij heeft uit haren aard 

eene strekking tot de veróordeeling van al wat 

‘de zinnelijkheid te zeer opwekt, en daar door 

onstuimige begeerten en hartstogten, diede rede 

BEN en het goede zaad der deugd ver= 

stikken, í in bewegli brengt. Dit een en ander. 

blijkt, dunkt mij uit al het gezegde, ‘duidelijk 
genoeg. En alzoo is tevens het Goddelijke ge= 

“zag, hetwelk aan dit veel vermogend grondbe- 
-ginsel der Mozaische wetten moet worden toe- 

geschreven in eene maalscliappij v van vene 4 

Branded sin bedenking. Ll etdsngd ged 
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Aan vele bijzondere wetten van MozEs komt, 

sn eene Christelijke Maatschappij gezag toe, 

ter bepaling van bizondere regten en 

pligten of ter aanwijzing van zede- 
lijke: leeringen. 

Niet slechts bevat het Mozaische. wetboek zoo= 

„danige algemeene grondstellingen eener zuivere 
‘zedeleer, die ook door Jezus en zijne Aposte- 
len ten grondslag van hun zedekundig onder- 
„wijs zijn gelegd, maar de wetten hier voorko- 
mende kunnen ook dienen ter opheldering van 
bijzondere regten en pligten, die met de Chris- 

telijke leer overeenstemmen of daaruit voort= 
vloeijen, en ter aanwijzing van belangrijke Le 
delijke leeringen. 

„Dit blĳkt ten duidelijkste wintadonan bi de 
pre 16 Het beschouwing der voorbeelden van 

deze „wetten ‚in het IT, Deel dezer Verhande- 

ling bijgebragt en bij de neauwkeurige overwe- 
ging van het gebruik door den Zaligmaker en 
Zijne gezanten van dezelve ‘gemaakt, waarover 

in het IL, Deel gehandeld is, Ik heb boven 
reeds het een en ander tot staving van dit ge- 
zag der Mozaische wetten, bij een algemeen 

„overzigt aangevoerd. Mijn oogmerk was be, 
on ì ler , 
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hier ‚ nog wat nader in de bijzonderheden te'tré- 

den. Welk een groote voorraad van de schoon- 
ste algemeen geldende zedelijke voorschriften, 

die reglstreeks , of met geringe “wijziging , van 
toepassing zijn voor eene maatschappij van Chris- 
tenen, komt hier in aanmerking. Hoe vele an- 

dere Kdreidk belangrijke grondstellingen ‘en lee- 
ringen op! Ik zal thans niet herhalen , hetgeen 

ik over dezelve reeds gezegd heb, maar het 

gezegde tot mijn tegenwoordig oogmerk trach= 

ten dienstbaar te maken, en duidelijk zoeken 
aan te wijzen , hoe de Mozaische wetten bij uit- 
nemend heid kunnen dienen ter bevordering vee 
ler maatschappelijke en bijzondere deugden, 
die met den geest des Christendoms overcen 

stemmen. (zg). 

Hoe veel eigendommelijks deze wetten ook 
‘hebben mogen , ‘het welk eigenlijk slechts de be- 

werking van Israëlitische volksdeugd en geluk tén 

doel heeft, en in geene Christelijke maatschap= 

pĳj voegen zoude; bevatten” zij echter ook vele 
voorschriften, beginselen en leeringen , welke 
aldaar van de schoonste Soepen zijn op de 

| maat= 

(gg) Vergel ijk de schrandere opmerkingen wan den beroem= 

“den J. Hixoeen, over de liefde tot elkander en tot allen ,rin 
„Mozes wetten geleerd, uitgegeven in het vervolg dee everden= 
kingen ia den jare 1799 
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„maatschappelijke zeden. … Dit. vloeit, natuurlijk 
woort, niet slechts uit die overeenkorast van reg= 
tens en pligten , welke het, Israëlitische volk, als 

eene maatschappelijke vereeniging van menschen — 
beschouwd, met alle menschelijke. maatschap- 

pijen gemeen had, maar ook uit de bijzondere 
inrigting van. den Israêlitischen staat, als eene 

„gemeente aan de dienst des eenigen waren Gods, 
„door buitengewone. tusschenkomst en wetgeving 

‚der Godheid zelve, gewijd. Tot dezen God toch 

stonden de Israëliten , in betrekking niet slechts 

als onderdanen tot hunnen. en Be- 

schermheer, maar ook als redelijke en zedelij- 
‚ke schepselen tot den Schepper en Opperheer 
„der wereld , die. uit. eenen bloede het gansche 
geslacht de menschen had gemaakt, en ee met 

dezelfde natuur ge hg ir 
tn 

Deze laatste, hetnakking se isin, „het ae 
„wetboek ‚met Goddelijke wijsheid overal i in acht 

„genomen. Overal. werden de Israëliten daaraan 

herinnerd, En de-verhalen; door Mozes in zijn 
eerste boek, als: eene inleiding tot‚de geschie- 

„denis der wetgeving voorafgezonden , toonen 

ten duidelijkste het doel, om deze betrekking 
„der Israêliten, en hunnen, gemeenen oorsprong 

ba de overige vien, uit eenen mensch , in het 
is u, \ fi ee 
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helderstte däglieht te stellen. Van hier, dae wij 
uit deze wetten de schoonste inlichting beko- 

men kunnen omtrent de zedelijke vereering des 
Opperwezens, welke alle volken betaamt, zoo 

als die door God zelve is bekend gemaakt. Van 

hier, dat wij uit deze wetten veel onderrigt kun= 
nen opzamelen ; het welk ter opheldering van 

maatschappelijke deugden , regten en pligten, zoo 
als die. uit den Goddelijken wil voortvloeijen , 
bij uitnemendheid dienen kan in eene maat- 

schappij van Christenen. Daar en boven eene 
Christelijke - maatschappij is. wel door geene 

soortgelijke staatsregeling, als die oude Israëli- 
tische. was „ bestemd ‚ om een bijzonder volk 

van God te zijn, Maar op haar rust toch ook. 
de verpligting, om den God, die zich aan Israel 

zoo luisterrijk openbaarde en het heil der we=: | 

reld uit dit volk deed voortspruiten , als den 

„eenigen Heer van hemel en aarde, den weldoen 
ner des menschelijken geslachts, met wien zij, 
door de. zegeningen des Christendoms , in eene 

geheel bijzondere en wel de teederste betrek 

king geraakt is, eene daarmede overeenkomsti= 

ge dankbaarheid en zedetijke wereering te bee 
toonen. Hier is niet tegenstaande al hel ver 

schil van tijden, omstandigheden, godsdienstige 

en burgerlijke inrigtingen aan de eene zijde, 
nog 
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nogthans aande andere, wederom zoo vele over- 

eenkomst in geestelijke weldaden en daar uit 
voortvloeijende verpligtingen, dat ook deswe- 

gens de Mozaische wetten ter opheldering der 

maatschappelijke pligten der Christenen wel— 
ligt meer bruikbaars behelzen, dan men in den 

eersten opslag vermoeden zoude. Hoe veel ge- 
zag. kebben hier de wetten van Mozrs, wanneer 

men daarvan afscheidt hetgeen alleen op de Is- 
raëliten betrekking had ? 

Ontdekt men danlin dezelve niet vele Kelnë: 
rijke wenken , waaruit Christenen afnemen kun- 
nen, hoe het riatelhappalijk geluk ook bij hen 

behoort gegrond te worden op eene zuivere 

vereering des Opperwezens, gepaard met de 
feinste zeden ? Wordt het verband tusschen 
zoodanige vereering des eenigen waren Gods en 
bijzondere maatschappelijke pligten hier niet in 
‘het helderste. daglicht gesteld ? Ik wil hier niet 
wederom stil staan bij de hoofdwet der tien Ge- 

boden, maar verwijzen naar de uitbreiding dier 
Goddelijke vermaning , waarin de heiligheid des 

‚ Opperwezens. na te volgen, als een grondbegin= 
sel van zuivere zedelijkheid wordt ingescherpt, 

gelijk ik te voren;-heb- aangetoond. Van dat. 

grondbeginsel worden diergelijke maatschappe= 
lijke 
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lijke pligten afgeleid, als ontferming over den 

_ armen en behoeftigen bij den oogst, eerlijke 

heid , trouw en afkeer van bedrog, eerbied 

voor den eed, onthouding van verdrakking en 

berooving des geringen, tijdige betaling van 

den loon des daghuurders, meedogende behan= 

deling van gebrekkigen, regtvaardige bediening 

des regts zonder aanzien des persoons, ver= 

focijing van hatelijke bespieding, vereerend ont- 
zag voor den grijzen ouderdom, Voeg hierbij 
dat de onderhouding van. ’s lands burgerlijke. 

inzettingen , en van die, welke ter handha= 

ving van de Godsdienst strekken, als eene Gode 
behagelijke pligt, in dezen zamenhang mede, 

wordt aanbevolen ; en voorts in’t gemeen volks= 

liefde, gepaard met liefde jegens den vreemden 

ling. Staaft dit voorbeeld nict de vruchtbaare 

heid dezer wetten in de zuiverste voorschriften 

en grondbeginsels van regt en goede zeden, 

welke ter opheldering der maatschappelijke plig= 

ten jegens God en menschen, ook onder Chris- 

tenen op velerlei wijze bruikbaar zijn? Spreidt 

het geen helder licht over het gezag , dat aan de 

Mozaische wetten ter beslissing. van het geen ze= 
delijk goed en kwaad, regten onregt is in eene 
maatschappij van Christenen, moet worden toe= 

ge. 

(Ah) Zie het vorige Hooldst. dezer Afd, 
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gekend? Doet het niet ten’ duidelijkste gevoe 

len, hoe men-naar. het voorbeeld van Jezus en 

Zijne Apostelen van deze Goddelijke wetten zich: 
bedienen kan » ter- “verzameling van eenen, 

rijken, schat van waarnemingen ,‚-die voorde 
Christelijke zedekunde en wetgeving (úé) van 

ali: en 

(zi X Het zou der moeite waardig zijn opzettelijk nate gaan; 

iu hoe verre dat gedeelte der Mozaische wetgeving , hetwelk het bur 

gerlijk bestuur, de policie, de eivile of criminele wetten betreft, 

ten vuorbeelde zoude kannen dienen en ter beslissing van het geen 

zedelijk goed en kwaad, regt en onregt is, Ook hier blinken den 

opmerkzamen . beschouwer overal heldere stralen van Goddelijke 

wijsheid, regtvaardigheid en billijkheid in het oog, Nu en dan 

worden in deze Verhandeling proeven hiervan aangewezen. Doch de 

opzettelijke behandeling van dit onderwerp Balbide mijn oogmerk 

miet, Veel ware hier te zeggen over de voorbeeldelooze zamen= 

stemming van alle de deelen dezer wetgeving met elkanderen, de 

staatkundige grondregels op welke zij gebouwd is, de burgerlijke 

vegering en volksgesteltenis, de regterlijke magt, de volksvertegen— 

Wooidiging, den grooten invloed der Priesters en Leviten, hunne 

rangschikking en de verdeeling der geleerdheid onder hen, Wie, 

in eene korte doch schoone schets, waarin deze onderwerpen ont= 

vouwd worden , wil aangewezen zien, op welken vasten grondslag 

de Israëlitisché Staatsinrigting En was, en welke op de men- 

schen veelvermogende banden daarin zamenwerkten , om het gezag 

van het burgerlijke bewind te sterken; leze Prrroncrer’s Voorrede 

woor het Île Boek van Mozes, vooral bl LXXVIII—CXIT, Over 

alle deze zaken is in’ het breede gehandeld door Micraëris in zijn 

Moz. Regt, welks Veen VIe Deel alles behelst wat tot de Straf» 

wetten van Mozes behoort ; ook dit gedeelte der Mozaische wet is 

rijk in heilzame leering en voortreffelijke grondbeginsels , door 

Miczta éLis overvloedig ge welker Goddelijk gezag in eenê 

ee Chrise 
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den heilzaamsten invloed zijn, en hoe men hier bij 
tevens vermijden kon het gezag dezer wetten te 

verre uit te strekken. Het komt hier slechts 

aan op eene oordeelkundige onderscheiding van 

het geen , volgens den bijzonderen aard des 

Christendoms en de verschillende omstandighe- 

den der Christen maatschappij waartoe men 

behoort, uit deze Israëlitische wetten en der 

15. dels: 

Christelijke maatschappij wel degelijk in aanmerking komt, en 

door derzelver wetgevers behoort te worden geëerbiedigd, Bijzon- 

derheden rakende den buitenlandschen handel , aan welken Mozes in= 

tellingen, den landbouw bovenal bedoelende, geenszins gunstig waren, 

_moet men in zijn wetboek nict zoeken. Van wetteit het fabriek- 

wezen betreffende vindt men hier zelfa geen spoor, De reden 

hiervan schijnt te zijn, dat de vrije Israëliteu , door de zorg voor 

hunnen eigenen akker , van de beoefening van kunsten en hand- 

werken meestal werden afgehouden en dus dit werk den slaven 

_ enlijfeigenen overlieten, door wie dam, onder opzigt der voorname 
__ Israëlitische vrouwen , welke het zich tot eer rekemdem, zelve mede 

| te arbeiden, in aanzienlijke huizen, de handwerken in het groot 

_ werden gedreven, daar het landvelk in ledige uren , van het noodi= 
__ ge, maar zijn eigen eeuvoudigen smaak, zich oek zelf voorzag. — 

_ De inlandsche handel werd bevorderd door de jaarlijksche bijeen= 

__ komst van ket volk op de hooge feesten, — Dan dit zij genoeg, 
om een wenk te geven van den uitgebreiden invloed ter vestiging 

« van het heil eener Christelijke maatschappij, op gene Godegevallige- 

wetgeving, welke de Mozaïsche wet uitoefenen zal, zoo men slechts 

k met behoorlijke bepaling, volgens de gegevene aanwijzing, het 

Goddelijke gezag der velerharide schoone en toepasselijke grondbe= _ 

‚ ginsels,van zegt en pligt hier te vinden, ten dien einde gelden 
Taat, 

8 det 



(194) 
zelver grondregelen , kan en moet worden over= 
genomeu of niet. Somtijds is het gezag , ter ont- 
kncopirg van eenig zedekundig vraagstuk „aan 

eene gehieele wet; somtijds aan een gedeelte toe 

te kennen. Somtijds schijnt eene wet met de 

Christelijke zedeleer niets gemeen te hebben, ja 

strijdt daar zelfs mede, en heeft nogthans 

eenen zedelijken zin en bedoeling, die als onder 

de zinnelijke oppervlakte verholen ligt, en, 
met scherpzinnigheid opgespoord, de belang- 
rijkste leering aan de hand geeft. Tot cen 

voorbeeld dezer laatste soort mogen de afge 

schafte spijs-en reinigingswetten dienen,benevens 

die, welke de uitwendige plegtigheden van de 

Israëlitische Godsdienst of de Tempeldienst 
betreffen. Hoe de Apostel PAurustegen derzel- 

ver voortdurende waarneming iĳverde , is ons 

boven gebleken (4%). Hij leidde echter, ge- 

lijk wij tevens zagen (Ul), uit dezelve zede= 

lijke leeringen af, en de brief aan de Hebreën 
is vol proeven eener scherpzinnige toepassing 

van den zedelijken zin en bedoeling der Israëlia, — 

tische Godsdienst-plegtigheden op de Christelij. 
| ke 

(EE) Deel IT, 1 Afd 1 Hoofdstak. 
(11) Hier en daar ter eangchaalde plaatse en voorts in het ade 

dsch meer bijzonder in het 5de Hoofdstuk, 
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ke Godsdienst en zedeleer. Dit zal ons niet be- 

vreemden, wanneer wij op de oogschijnelijke 
zedelijke leeringen in deze instellingen vervat 

naauwkeurig acht geven. Derzelver zedelijk 

doel wordt somtijds uitdrukkelijk aangewe- 

zen ; maar al geschiedt dat niet, hetzelve straalt 

in de wijze, waarop deze instellingen- met de 

Godsdienst verbonden worden, zoo duidelijk 
door , en zulk eene zinnebeeldige beduidenis. is 

zoo zeer in den geest der oude tijden en vooral 
der Oosterlingen, dat men dezelve niet voorbij 

zien mag. Dit is meermalen en onder anderen , 

door MUNTINGHE ; iz zijne Geschiedenis der 

menschheid voortreffelijk betoogd. Mijn oog- 
merk laat niet toe, in dit onderwerp diep in 

te treden. Dit weinige meen ik echter, ter 

opheldering van het zedelijk doel dezer instel 
lingen, te moeten aanvoeren. De Hemelsche 
wetgever had gezorgd, dat de vereerenswaardi- 

ge Oppermajesteit van Hem, der Israêliten be- 

scherm-God , ’s werelds Schepper en Opperheer, 
door de oprigting van eene prachtige konink 

lijke tent aan Hem gewijd, en de instelling 

van den Levitischen tempeldienst, als op een 

_luisterijk schouwtooneel , gedurig. voor de oo- 

_gen zijner „onderdanen werd ten toon gespreid. 
hed 

' 
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Alle Haddêtingen. welke op ‘dit toneel veror- ‚ 
dend werden, strekten daartoe, om eene waar- 
dige vereering van den onzienlijken God, ge- 

aan met eerbied voor orde, regten goede ze= 
den ‚ naar zijn heilig welbehagen, te bevorderen 

en te handhaven, Zoodanig doel hadden de 
hooge feesten , met de meeste wijsheid ingerigt, om 
‘het geheele volk, als één huisgezin, in dk te- 

genwoordigheid van JettovA, in dankbare en 

blijmoedige erkentenis zijner voornaamste volks- - 

zegeningen en weldaden in de’ nátuur, te ver= 

‘eenigen en ‘tot ecn waardig gedrag daarmede 

“overeenkomstig , vooral tot onderlinge eendragt é 

volks liefde en pligtbetrachting te stemmen. 
“Loo had de groote verzoendag de zedelijke be- 

“doeling, om hoetvaardigheid wegens’ volks on 

“deugden en’ afdwalingen- op te wekken en te 
„versterken. “Soortgelijke bedoelingen hadden 
-de voorschriften rakende zoo vele Adetgent en 

bijzondere “tempelgaven ‘en slachtoffers, Door 
vsommige derzelve toch werd diepe erkentenis 

der ‘Goddelijke weldaden, en nederig gevoel 

“van % menschen geheele. afhankelijkheid van 

„den Hemelschen weldoener ingeboezemd. hs 

Door andere. werd. het besef van schuld en straf- 

4 waardigheid voor God,’ van bekoefte aan Zijne 

ver- 
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vegiffenis en, verzoening met Hem, benevens 
vertrouwen op Zijne genade, ootmoedig berouw 
en moêdige verbetering ingescherpt, Waartoe 

wijders zoo vele veïnigingen, als Godsdienstige 
plegtigheden, voorgeschreven? Had dit niet 

ten doel, om, ‘behalve eene voor de gezondheid 

zoo nood:ge zindelijkheid te bevorderen, de ze 

delijke reinheid af te schetsen, welks hem be- 
taamde , die het wagen durfde, JrzovA ’s voor- 
hoven binnen te treden (727). 

Van hier, dat met de waarneming der spijs” 

wetten, over welker Dgengers Rated in 

hadi is rde : ook het denied van Tovitischd 

reinheid werd verbonden. Om nu niet meer 

op. te noemen , dat hier onder betrokken werd 
(oo). Deze voorbeelden acht’ ik genoeg , om 
aan te wijzen, hoe deze zinnelijke instellingen, 
tot, levendige afbeeldingen van zedelijke waar= 

heden dienen moesten, en hoe dus, uit de wet- 
| ten die deze agen voorschrijven, velerlei 

Tt Zee 
(rm) Dit denkbedrd heerscht ia den zv Pela ES 

(rz) Afd. IT, 5de Hideastaker US Jab J7 

“(oo) Ik bedoel “de” réinigingen „wegens schilde soorten 
(van onreinheden , in acht te nemen, “waaromtrent verschillende 

‚wetten in het derde Boek. van Mozes worden voorgeadheven, bij 

voorb. Hoofdet. XII, xii, XIV enz. wan 
2 
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zedelijke leeringen kunnen worden afgeleid, 

welke , ‘ook in eene maatschappij van Christe- 
nen ‚heldere stalen.van zich afschieten, ter op- 

heldering eener reine deugdsbetrachting op zui- 
vere Godsvrucht gegrond. Ik wilde door de- 
ze aanwijzing tevens doen zien, dat het ge= 
zag van sommige Mozaische wetten ter oplos- 
sing van het geen zedelijk goed en kwaad, rest 

en onregt is in eene maatschappij van Christe- 
nen, zich geenszins uitstrekt tot de wetten zel- 
ve;zoo als zij daar liggen, maar alleen moet 

worden toegekend aan dat zedelijk onderwijs 
des Wetgevers in de voorgeschrevene instellin= 

gen doorstralende. 

Een ander soort van zedelijk onderrigt laat 
zich ontwikkelen uit wetten, die op zichzelve 
reeds, ten minste met eenige wijziging , bruik 

baar zijn voor de Christelijke zedeleer, maar 
daar en boven nog eene bijzondere zedelijke be- 

doeling verraden. Hriertoe schijnen die wete 

ten, welke eene meedoogende behandeling der 
dieren voorschrijven ‚te behooren. Dezelve zijn 

zoo ingerigt, dat zij niet onduidelijk „het doel 

openbaren „ om eenen afkeer van wreedheid in 
te boezemen, medelijdendheid en zachtheid van 

aard als eene Gode gevallige. geestgesteldheid 
aan 
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aan te prijzen. Geen Dier van den vijand on- 
der den last te laten bezwijken (pp) maar 
op te helpen. Eenen Os die dorscht, niet te 

muilbanden (gg). Geen Dier te schenden (rr), 
geen Koe met haar kalf, geen Schaap of 
Geit met bare jongen, op eenen dag te slach- 

ten (ss), het Boksken niet in de melk zijner 
moeder toe te bereiden (té). Wanneer men, 
op den weg,een vogelnest vindt, niet de moeder 

met de jongen te nemen; maar de moeder te la- 

ten vliegen (uu). Op den Sabbathde dieren mede 

rust te laten genieten (vv). In het Sabbath’ jaar 

het wild vrije weide (ww) te vergunnen op de 
velden, die dan braak moesten blijven liggen; 

welke weldadige en teedergevoeligheid kwee= 
kende instellingen (xx)! 

Welk eenen veel beteekenende wenk ontvane 

| gen 

(pp) Brod. XXIII,5, Deut, XXII,4, (qg) Deut, XXV, é 

(rr) Levit. XXII, 24, Vergel. de aanm, van PaRPONCHER te 

dezer pl. bij de vert. van Micnaërisen het Mos, Recht, III Th, 

G. 168. (ss) Levit. XXII, 28. | 

(ff) Exod, XXIII, 19. Verg. de aanm, van Perroxcran bij 

deze pl. en Spencer , de Legibus Hebr, &, IL, C, VIII, Sect. IL 

(wu) Deut. XXII, 6, 7, Vergel het gene over deze. wet im 
het eerste Deel dezer Verhandeling reeds is opgemeskt blad 59, 

(ew) Exod. XX, 20. (ww) Levit. XXV, 7. 

(zz) Verg Mrcnaäuis Mos. Recht, 1IJ Th, $ 164, 



gen ook Christenen niet door ae „tot soort= 

gelijke meedoogende behandeling der dieren! — 
Maar van hoeveel treffender beduidenis worden 
dezelve niet voor hen, wanneer zij wreedheid je 

gens menschen als een gevolg der wreedheid je= 
gens dieren leeren aanmerken, en op het verre 
uitziende oogmerk des wetgevers, om beide 

voor te komen, in deze wetten zoo duidelijk 

zichtbaar, acht geven, 

Een voorbeeld van een zeer doelmatig gebruik 
van deze soort van wetten ter ontvouwing van ee- 

nen Christen pligt van menschlievendheid ‚door 
Paulus gebezigd, daar hij de wet van geen dor- 

schenden Os te muilbanden op de verzorging 

der verkondigers van het Evangelie toepast, is 
boven reeds aangevoerd (yy). Zoo staaft dan 

deze Apostel zoodanig dubbeld gezag ter onder= 

wijzing der Christenen, hetwelk, wegens den 

Lijzonderen aard en toon dezer wetten , waaruit 

de opgegevene zedelijke bedoelingen, zoo blijk- 

baar zijn, aan dezelve niet kan ontzegd worden. 
De gehechtheid der Oosterlingen aan zinnebeel- 
dig onderwijs moet, ter -regte beoordeeling 
dezer wetten , hier weder om niet over het hoofd 

worden gezien. Over andere nuttighe- 
hid den 

6) Deet PP, 2 AL, 35 Mookdot, | 
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den van sommige, dezer wetten meer te zeggen, 
strookt thans met mijn oogmerk niet, en ook 
hieromtrent kan Mrcra ELIs worden geraad… 

pleegd. Dat, ter bepaling van het geen ook in 

eene Christen maatschappij regt en billijkheid 
is, en met de goede zeden overeenkomt, vele 
andere Mozaische wetten , zoo alszij daar liggen à 
eene ‚meer of min lijnregte of zijdelingsche strek- 
king hebben. ‚ blijkt dunkt mij duidelijk, uit 

vele voorbeelden, in het eerste deel mijner ver= 
handeling. reeds bij gebragt. Dat dit natuurlijk, 

voortvloeit uit eene zekere gelijkheid van regten. 
en pligten : San alle: menschelijke maatschappijen 
gemeen, en’ uit de bijzondere overeenkomst van 

_ Godsdienstleer , wat het wezen der zaak betreft. 

bij de Israëliten en „Christenen, is boven reeds, 

opgemerkt. Van eene behoorelijke bepaling, 
dezer overeenkomst en gelijkheid hangt ook de, 

bekoorelijke toepassing dezer wetten af. _ Haar 
gezag is hier min of meer regtstreeks en uitge- 
breid , naar gelang van het verschil of de over= 

eenkomst, die hier op te merken is, 

Zoo zijn; bijvoorbeeld ,de-wetten van bie 
die de huwelijken inde naaste bloedverwantschap 

verbieden van dien aard, dat zij, als eeuwig. 

_ geldende natuur- of zedewetten „ ook in eene 
‘Chris= 
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Christelijke maatschappij, regtstreeks toepasse- 
lijk mogen gehouden worden. Dat Mozes deze 
wetten verklaarde voor een stuk van die wet der 
zeden of zedeleer welke, vóór zijnen tijd reeds van 

kracht en Goddelijk regt geweest is, en altoos blij- 

ven zal, is eene juiste aanmerking van MrcHaë- 

Lis (zz). Hij grondt zich daarop, dat de volkeren 
die vóór de. Israëliten in Palaestina woonden, 
dat is, de Canaäniten , die de bijzondere wet der 

Tsraëliten zoo weinig aanging als ons, ja nog 
weiniger, terwijl zij in hunnen tijdnog niet was 
gegeven ‚bij gevolg van hen wie! cons konde ge= 

dezen worden, door dit alles zich en hun land 

hadden verontreinigd ; dat God deze zonden aan 

hen heeft gestraft en dat Run land hen daarom 

heeft uitgespogen (a)— Hoe deze huwelijks 
verboden daartoe dienen, om de hoererij in de 

familien te verhinderen, toont hij insgelijks 
overtuigend, zoo mij voorkomt, aan (6). — 
Mozes wet op de echtscheiding (c), waarbij 
den man veroorloofd wordt eene vrouw; 
die hem niet langer gevalt , eenen scheidbrief te 

geven, is van eenen geheel anderen aard, ir 
ì 

(zz) In zijne Verh, oven de Huwelijks wetten, Hoofdst, u, 

$ 14, volgens de Nederduitsche vertaling. 

(a) Lerit. XVII, 24, 28, 

(6) Im de laatst aangeh. Verh, Hoofdst. V,‚ 6 4650, 

(e) Over deze wet in breeder gehandeld Deel 5, Afd, ÍI, H‚ IL, 
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dit verlof heeft Mozes de hardheid des harte der 

Israëliten van zijnen tijd in acht genomen. Uit 
dit oogpunt beschouwde Jezus deze ‘wet 

(d). — Zij is zoo ingerigt, dat zĳ uit een 

oud gebruik schijnt voor te vloeijen en ten oog- 
merk te hebben, om hetzelve, zoo min als 

mogelijk was, schadelijk te doen zijn. Zij schijnt 

daaren boven in het naauwste verband te staan 
metde veelwijverij. Om alle deze redenen, is zij, 

bij zoo veel verschil van tijden, zeden en ge- 

woonten, gelijk klaar blĳkt, op geene Christen 

maatschappij toepasselijk, Jezus veroorlooft 
den man niet van zijne vrouw te scheiden dan 

om de allergewigtigste redenen , bijvoorbeeld „ 

om hoererij, welke Hij uitdrukkelijk opnoemt. 

Integendeel is de grondregel, die Mozes aan- 

voert in zijn eerste Boek , Hoofdstuk II vers 24, 
Daarom zal een man zijn vader en moeder ver= 

laten, en zijne vrouw aankleven en zij zullen tot 

een vleesch zijn, vegstreeks op het Christendom 

toepasselijk , en wordt ook, gelijk wij te voren 

zagen, in de Christelijke zedeleer overgeno- 

men. Des niet tegenstaande heeft de bedoelde 
Mozaische wet rakende de echtscheiding, eene 

zijdelingsche strekking , om ons te ditg te 
dat 

(d) Math. XIX. Jg. Mare, X, 312, Men, vergelijke 

het gezegde hieromtrent in het ae Deel, ae Afd. ae Hoofdst, 
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dat,eene Chritelijke Onlacheid niet misdoet, wan | 
neer zij, om soortgelijke hartsgesteldheid, als wel- 

ke Mozes bij deze wet inhet oog had, of om ande» 
ren redenen, ter voorkoming van grooter kwaad. 
de echtscheiding. veroorloofd, Dat dit somtijds 

eene pligtmatige voorzigtigheid is, en de schuld 
van zoodanige echtscheiding niet bij de Over 

heid ligt, maar bij hen, die zich van deze ver- 

oorloving bedienen, en dezelve door hunne ver- 
keerdheid , noodzakelijk hebben gemaakt, volgt 
immers uit deze wet, ten duidelijkste. 

Zoo zijn er vele wetten, die de slaven Beket. 

fen , welke, in eene maatschappij waar „geene, 

slavernij, geliĳk die, welke Mozes bedoelt , in 
zwang, is, niet bruikbaar zijn, en nogthans vele 

zijdelingsche en wel belangrijke wenken ter ber 
vordering: eener. regtvaardige,. zachtaardige, 

menschlievende behandeling der dienstbaren ber 
helzen, die met de Christelijke zedeleer bij uit> 
nemendheid strooken. Een slaaf of slavin, die 

vrij gelaten Werd, niet, zonder eervolle giften 

wan de kudde, van den dorscholoer ende pers 

kuip, van het geen waarmede de Heer hun God 

hen gezegend had, van zich te laten gaan, 

(e); niet met onredelijkheid over de slaven 

(e) Dent. XV, 13, 14 | 
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te VR ( es ), hen op bd Sabbath rust 

te laten genieten (2), hen op de Godsdiensti- 
ge feestenin de genoegens der offermaaltijden 

te doen deelen (/) ; — leveren zoodanige bevelen 

den Israêliten gegeven, den Christenen geene 

belangrijke wenken op tot soortgelijke Godege- 

vallige, regtschapene, edelmoedige bejegening 
‘hunner dienstboden? Op hoe veelerlei wijze 
kunnen ook zij hunne dienstboden in de vreug- 
de hunner husselijke feesten doen deelen! Op 

den dag des Heeren, de Christelijke feestdagen, 

en dergelijke , door eene verkwikkelijke rust, - 

den weldadigen invloed van de Godsdienst op 
han levens gerot. “doen ondervinden ? Hunne 

getrouwe diensten beloonen, door redelijkheid 

| hunnen arbeid verligten en veraangenamen? Dit 

te herrinneren, deze pligten in te scherpen , daar 

heeren 

_toe hebben deze wetten eene duidelijke strekking, 

Zoo verre gaat hun gezag. Hoe schoon strookt 

deze leering met de vermaning van Paulus den 

Heeren gegeven E, en leert. deze algemeene 

| vermaning, op bijzondere gevallen toe te pas- 

5 _sen! Deze voorbeelden acht ik genoeg, ter na- 

„dere opheldering , vanhet. gezag ‚hetwelk aan 
neg ns de 

(f) Levit. XXV, 43. (gj Exod, XX, zo, Deut. V‚ 24,35 
(4) Deut, XIl, 17,28. U) Epbe Vl, g. Col IV, 2, 
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de wetten van Mozes , in eene Christelijke maat- 
schappij, ter bepaling van bijzondere regten en 
pligten, of ter aanwijzing van zedelijke leerin- 

gen moet worden toegeschreven. Voegt men 

hierbij hetgeen boven reeds over het gebruik, 

door den Zaligmaker en zijne gezanten van deze 
wellen gemaakt, in vele bijzonderheden is 

opgemerkt ; zoo moet de groote uitgestrektheid 

van dit gezag ons helder in de oogen blinken— 

Het gezegde zoude nog kurmen worden toegepast 
op de wetten rakende den landbouw, de vee- 

boederij ,de zorg tegen besmettelijke ziekten en 

dergelijke, in het eerste deel dezer verhandeling 

aangevoerd, die, wel bezien, somtijds verras- 

sende lessen en leeringen, ter beslissing van het 
geen zedelijk goed en kwaad, regt en onregt 

is, in eene Christelijke maatschappij , in zich 

bevatten. Dan dit zoude mij te verre aflei- 

den. Ik meen nu voorts te kunnen volstaan 

met eene terugwijzing op de aldaar gegevene 

wenken. 
ma 

Zoo blijkt dan uit den oorsprong, den aard 

en de bedoeling der Mozaische wetten; uit de 

“verklaring van den Heiland en zijne Afgezan= 
ten, en uit het gebruik door hen van deze 

wetten gemaakt, dat zoodanig Ne, 
| eil— 
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feilbaar en wijduitgestrekt gezag, ter onder- 
wijzing der Christenen in hetgeen regt en goed 

is, aan dit afgeschafte Israëlitische wetboek 

moet worden toegekend, 

Most dit gezag , volgens de grondbeginselen 
des Christendoms alom geëerbiedigd worden, 
zoo zoude het geloof in den Verlosser der We- 

reld, hoe langs hoe meer de schoonste vruchten 

van regtvaardigheid en deugd opleveren, die 
door Hem zouden strekken tot eer en roem 
van den Hemelschen Wetgever en Vader. _ 

Un tel etre pouvait à tous les instants oublier 

son Createur; Dieu la rappellé a lui par les 

lois de la seligion, j 

Morr ssqusxv. 
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